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Riktlinje gällande förmåner
Nationens verksamhet bygger på ideellt engagemang. Utan de många personer som lägger ner en stor
del av sin tid och energi för att göra nationen så bra som möjligt skulle nationen inte fungera. För att
visa uppskattning till dessa personer, varav de allra flesta är helt oavlönade, är det viktigt att belöna
dem. Därför har nationen vissa förmåner till de som engagerar sig ideellt och är förtroendevalda av
landskapet. Syftet med detta dokument är att tydliggöra vilka förmåner som tillhör respektive ämbete.
Heltidare
Med heltidare avses av landskapet valda personer, som är arvoderade och arbetar heltid.
Sommarrestaurangens heltidsanställda räknas inte till denna grupp.
- 4 bostadspoäng/termin
- KK-kort
- Heltidartröja
- Pin efter avslutad ämbetsperiod
- Personalrabatt
- Lunch de dagar en jobbar
- Läsk och kaffe/te under arbetstid
- Heltidsanställd mästare får tre stycken gratis sittningar som kan utnyttjas under sin
ämbetsperiod eller inom ett år efter avslutad ämbetsperiod. Traderingsgasque-/bal räknas inte
in i dessa.
Klubbverket
Avser av landskapet vald klubbverkare, som är oavlönad.
- 4 bostadspoäng/termin
- KK-kort
- Klubbverkar-t-shirt
- Medalj efter avslutad ämbetsperiod
- 1 GH-pin samt rosett/band
- Personalrabatt
- Fria sittningar: 3 stycken för mästare och 2 stycken för övriga (kan utnyttjas under sin
ämbetsperiod eller inom ett år efter avslutad ämbetsperiod)
- Förtur vid biljettsläpp
- Får åka på funktionärshelg utan kostnad
- Ämbetsmannakort efter inlämnad erfarenhetsberättelse
- Mat under arbetspass
- Läsk och kaffe/te under arbetstid
Funktionärer
Avser de av landskapet valda funktionärer, som är oavlönade.
Följande gäller för samtliga funktionärer:
- 2 bostadspoäng/termin
- 1 fri sittning per ämbete och period, som kan utnyttjas senast terminen efter avslutad
ämbetsperiod (gäller ej Krönikör, Sånganförare, Nationskaplan, -jurist och GöranssonSandvikens kassaförvaltare)
- Förtur vid biljettsläpp
- Får åka på funktionärshelg utan kostnad
- Får gå på terminens funktionärsmiddag
- Funktionärskort under sin ämbetsperiod
- Ämbetsmannakort efter inlämnad erfarenhetsberättelse
- Läsk och kaffe/te under arbetstid
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Undantag gäller i följande fall:
Internationell sekreterare
- Går på reccegasque utan kostnad under sin ämbetsperiod
- Får åka på ett vännationsbesök (ej Lund) utan kostnad under sin ämbetsperiod
- Deltar i övrigt utan kostnad på arrangemang som i huvudsak riktar sig till nationens
internationella recentiorer
Krönikör
- Får gå på alla sittningar då den tjänstgör utan kostnad
- Ska gå på majmiddagen året efter avslutad ämbetsperiod, utan kostnad, och läsa upp nationens
årskrönika
- Har ingen fri sittning utöver detta
Marskalk och Fanbärare
- Går på de sittningar då de tjänstgör utan kostnad
- En marskalk och en fanbärare får gå utan kostnad på grötfrukost och sillunch de
doktorspromotioner då de tjänstgör
Nationsfotograf
- Går på de sittningar då de tjänstgör utan kostnad (vid färre än 60 sittande tjänstgör endast en
fotograf, vid större tillställningar tjänstgör två stycken)
Nationspianist och nationsmusiker
- Går på de sittningar då de tjänstgör utan kostnad (vanligtvis deltar en av de två)
Recceförman
- Går på reccegasque utan kostnad under sin ämbetsperiod
- Deltar i övrigt utan kostnad på arrangemang som i huvudsak riktar sig till nationens
recentiorer
Sånganförare
- Förväntas sånganföra på samtliga sittningar under sin ämbetsperiod och går då utan kostnad
- Har ingen fri sittning utöver detta
Söndagspubvärd
- Får personalrabatt under sin ämbetsperiod
Nationskaplan, nationsjurist och Göransson-Sandvikens kassaförvaltare
- Har två stycken fria sittningar per år
Heltidarna kan tillsammans, i undantagsfall, besluta om att andra funktionärer får gå på en sittning
utan kostnad, förutsatt att de går i egenskap av sitt ämbete och har ett syfte med sitt deltagande.
Exempelvis fick nationens antikvarie gå utan kostnad på en middag som hölls då nationens tavlor
renoverats för att kunna berätta om det arbete som gjorts.
Avlönade funktionärer
Person som är vald av landskapet och får viss ekonomisk ersättning för sitt arbete. I och med att man
får ekonomisk ersättning ges inga andra förmåner. Dock erhålls ämbetsmannakort efter inlämnad
erfarenhetsberättelse.
Stipendiesekreterare
- Går gratis på sittning där GSS-stipendiater deltar
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Ledamöter
Avser av landskapet vald ledamot i en av nationens nämnder, inklusive styrelsen. Suppleant räknas
som ledamot. Ordförande i varje nämnd (förutom styrelse och ekonominämnd) räknas som funktionär.
- 1 bostadspoäng/termin
- Förtur vid biljettsläpp
- Får gå på funktionärsmiddag (gäller ej styrelse- och ekonominämndsledamöter)
- Styrelsen och Ekonominämnden har egna avslutningsmiddagar varje termin
Personalförmåner
Avser personal som jobbar i nationens verksamheter och får lön för detta. För mer information om
lönenivåer, ta kontakt med nationens Andre kurator.
Utöver lön:
- Läsk, kaffe/te och mat under sitt arbetspass
- Personalrabatt följande dag
- Får gå på personalfest utan kostnad om jobbat minst 3 pass under terminen
Sommarrestaurangens heltidsanställda
- Personalrabatt under sin anställningsperiod
- Får ämbetsmannakort efter inlämnad erfarenhetsberättelse
Jul- och påskpubvärd
- Personalrabatt under sin anställningsperiod
- Får ämbetsmannakort efter inlämnad erfarenhetsberättelse
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