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Postbeskrivning Kulturförman Vieriet (2 poster)
Som kulturförman är det ditt uppdrag att se till att utveckla nationens sammanhållning
och gemenskap genom diverse kulturrelaterade aktiviteter. Du förväntas vara en
social, kreativ och utåtriktad person som gillar att utmana dig själv!
Som kulturförman får du planera och genomföra ett flertal icke alkoholrelaterade
aktiviteter för nationens medlemmar.
Som kulturförman får du även möjlighet att vara sångförman på flera av våra sittningar,
men också möjlighet att planera aktiviteter och utflykter för förmannakåren.
Detta förutsätter ett kreativt och administrativt arbete. Ifall det låter intressant kommer
posten som kulturförman att passa dig!
Som kulturförman kommer du även att vara en del utav NATU-kollegiet och
Internationella Kollegiet. NATU står för Nationernas Trivsel och Aktivitetsutskott.
Internationella Kollegiet arbetar för att främja internationella studenter inom Lunds
olika nationsverksamheter.
Som kulturförman i Vieriet är du med i ett utskott som arbetar för den interna
stämningen på nationen. Din ansökan till kulturförman förväntas formuleras på ett
passande sätt utifrån postens karaktär.
Det åligger en kulturförman att:
●

●
●

●
●

●

Planera och genomföra en aktivitet 2-6 gånger under terminen för nationens
medlemmar. Schema för aktiviteter ska i början av terminen tas fram i samråd
med kontaktperson inom kuratelet.
Ha ansvar för att själva vara, eller delegera vidare uppdraget som sångförmän
på våra förmannasittningar.
Under en pub varje månad under terminen anordna event som Open Mic, Quiz
eller liknande i samråd med Pub-förmännen. Schema för aktiviteter ska i början
av terminen tas fram i samråd med kontaktperson inom kuratelet.
Vara en del av NATU-kollegiet och de verksamheter som bedrivs där.
Vara ansvariga för att styra upp aktiviteter under några av våra
förmannasittningar, samt även ansvara för att planera den andra
förmannaresan och ansvara för sittningen på kvällen.
Tillsammans med den andra vieri kultur, båda köksmästarna och båda
hovmästarna planera och genomföra tjänstemannafesten (1 gång per termin).
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●
●

I samråd med hovmästarna i vieriet ansvara för att komma på ett lämpligt tema
till tjänstemannafesten och komma på aktiviteter därefter.
Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.

Det åligger dig som förman på Lunds nation att:

● Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra
utbildningstillfällen.
● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att sitta i
inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
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