
 

 
 
Verksamheten på GH är en bärande grupp individer som driver puben, pannkaksbaren, 
uthyrningar och smått omkring. Klubbverket är den största gruppen där de flesta hamnar 
inom speciellt när de börjar engagera sig på nationen där man lär känna många nya 
människor och många vill lära känna dig då du får ett KK-kort terminen efter tillsammans 
med andra förmåner. Det är många som hittar nära vänner och erfarenhet när de börjar i 
klubbverket även om det innebär mycket tid och sena kvällar så är det ett bra första steg in i 
förhoppningsvis ett förgyllt studentliv under sin tid i Uppsala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Klubbmästare 
Club master 

Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 

Klubbmästare (KLM) är klubbverkets interna arbetsledare och har under uppsikt av 3Q det 
övergripande ansvaret för klubbverkets arbete. KLM är utgör länken mellan heltidare och klubbverk.  
Arbetar som övergripande ansvarig en gång per vecka vid nationens dagliga verksamheter (pub). KLM 
förväntas även agera hovmästare vid minst två bal- eller gasquesläpp. Grundläggande färdigheter, 
såsom personalansvar och kassahantering, är bra att ha innan man söker posten. Är en del av 
klubbverket och arbetar på klubbverksjobb såsom städdagar och gasquer.  

The Club master (KLM) is the “klubbverks” internal supervisor and is overall responsible for their 
work under supervision of the third curator. KLM manages the communication with the full-timers. 
Works as overall responsible once a week in the nations daily activities (the pub). KLM is also 
expected to act club manager at least two “bal”- our “gasquesläpp”.  Basic knowledge, such as staff 
responsibilities and cash management, is good to know before applying for the position. Belongs to 
the ”Klubbverk” which means you also work at specific “klubbverks”-jobs, for example cleaning days 
and dinner parties.  

 

 
 

Barmästare 
Bar master 
Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 

Barmästaren är i samråd med KXM ansvarig för pubens sprit- och vininköp. Ansvarar också för 
sortiment, prissättning och vin-/drinklistor till nationens verksamheter. Arbetar i Ghastropuben en 
gång i veckan. Inventerar nationens sprit- och vinlager tillsammans med HVM månadsvis. Ansvarar 
för att veta hur kassorna, kortmaskinerna, ismaskin och barutrustning fungerar. Utöver detta även ha 
grundläggande färdigheter som bartender. Är en del av klubbverket och arbetar på klubbverksjobb 
såsom städdagar och gasquer. 

The Bar master is, with consolation with KXM, responsible for liquor and wine purchases for the 
pub. Together with HVM responsible fpr inventory of wine and spirits once a month. Is also 
responsible for the assortment, pricing and lists for wine and cocktails. Works once a week in the pub. 
Belongs to the ”Klubbverk” which means you also work at specific “klubbverks”-jobs, for example 
cleaning days and dinner parties. 
 



Pubmästare 
Pub master 
Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 

Ansvarar för pubens utbud av öl/whiskey, vilket bl.a. innefattar att göra beställningar och ta emot 
leveranser. Inventerar tillsammans med 3Q öl och cider Är övergripande ansvarig för pubens dagliga 
verksamhet. Arbetar en gång i veckan som kvällsansvarig för puben. Är en del av klubbverket och 
arbetar på klubbverksjobb såsom städdagar och gasquer.  

Is responsible for the pubs collection of beer and whiskey, which includes making orders and 
receiving deliveries. Is the overall responsible for the pub. Works in the pub once a week. Belongs to 
the ”Klubbverk” which means you also work at specific “klubbverks”-jobs, for example cleaning days 
and dinner parties. 

 

 

 

 

Biträdande Pubmästare  

Assistant Pub master  
Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 
Ansvarar för Ghubens matmeny tillsammans med KXM. Ansvarar för inventering av matlagret en 
gång i månaden tillsammans med KXM. Förväntas ha viss vana av arbete i kök. Är en del av 
klubbverket och arbetar på klubbverksjobb såsom städdagar och gasquer.   
 
Is responsible for the pubs and food menu together with the kitchen master. Does the food inventory 
once a month with the kitchen master.  Belongs to the ”Klubbverk” which means you also work 
at specific “klubbverks”-jobs, for example cleaning days and dinner parties. 

 

 



Hovvärd 
Rental host (2)  

Mandatperiod: 01/01 – 06/15 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 

Hovvärdarnas uppgift är att ansvara för nationens uthyrningsverksamhet tillsammans med 
Hovmästare. Hovvärden arbetar i uthyrningsverksamheten en gång per vecka, och ansvarar för 
uthyrningar när Hovmästare finner det lämpligt. Hovvärd skall även arbeta städdagar, personalfester 
samt nationens gasquer, baler och efterföljande släpp. 

The rental hosts manage the nation rentals together with the Rental Manager. The rental hosts work 
rentals once a week and can also oversee rentals when the Rental Manager finds it suitable. The 
rental hosts also work during cleaning days, staff parties, gasques, balls and släpps. 

 

Klubbverkare 
Club worker 

Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
 

Klubbverkaren arbetar en gång i veckan som kvällsansvarig för puben, samt är mästarna behjälpliga. 
Klubbverket arbetar även på nationens städdagar, landskap, baler och gasquer.  

A club worker works once a week as responsible in the pub, as well as they will assist the masters. The 
club workers also work at specific “klubbverks”-jobs, for example cleaning days, and dinner parties. 

 

Söndagspubvärd 
Sunday pub host  

Mandatperiod: 01/01 – 05/31 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap 
Ansvarar för puben på söndagar och jobbar som ansvarig varannan vecka. Ansvarar för att hitta sin 

egen personal till sina pass.  

Responsible for the pub on Sundays. Work in the pub every other week. Responsible for finding their 
own staff for each shift.  

 



Pannkaksvärd  
Pancake host  

Mandatperiod: 01/01 – 06/15 
Mandatperiod: 08/01 – 12/31 

Väljs på vårens och höstens första lagtima landskap 
 

Pannkaksvärdarna ansvarar för nationens pannkaksbar varje lördag. Tillsammans med heltidarna ska 
de, innan terminens start, planera verksamhetens upplägg och utformning. Pannkaksvärdarna 
förbereder maten under veckan och leder sedan arbetet under lördagen på pannkaksbaren, då minst 
två pannkaksvärdar ska delta.  

The pancake hosts role is to be responsible for the nations pancake bar. Together with the full timers 
they will, before the semester starts, plan the business setup and design. The pancake hosts prepare 
the food during the week and will lead the work during the pancake bar on Saturdays, where at least 
two pancake hosts shall participate.  
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