
 

 

 

Klubbmästare (A) 
Klubbmästaren väljs på andra lagtima landskapet varje termin, och ämbetsperioden är en 
termin, 1 juli – 31 december på höstterminen, och 1 januari – 30 juni på vårterminen. 
Klubbmästaren är ackordarvoderad där beloppet bestäms av nationens styrelse.  

Klubbmästaren arbetar som ansvarig hovmästare på nationens uthyrningar och gasquer 
(exklusive släpp) samt hjälper till att planera dessa. Klubbmästaren ska arbeta majoriteten av 
nationens uthyrningar och hjälpa Tredje kurator för planeringen av dessa. Klubbmästaren är 
en del av klubbverket samt gasqueverket och ska se till att gasqueverket är tillräckligt 
informerade för att utföra sina arbetsuppgifter. Ska även lära upp klubbvärdar i hur man 
”hovar”, ansvarar för en uthyrning. 

Klubbmästaren är även en del av klubbverket och ansvarar med Tredje kurator för 
planeringen av större evenemang, såsom Valborg, gasquer och liknande, med stöd av 
klubbvärdar. Klubbmästaren förväntas därför hålla sig uppdaterad på vilka evenemang som 
anordnas under terminen och tillsammans med Tredje kurator förmedla viktig information 
till övriga klubbverkare om dessa. Tillsammans med övriga medlemmar av klubbverket ska 
klubbmästaren planera dessa verksamheters upplägg och utformning under exempelvis 
funktionärshelgen.   

Klubbmästaren ska hålla sig uppdaterad på lagar och regler angående miljö och hälsa och se 
till att de efterlevs. Klubbmästaren ska även se över behovet av tillstånd för att få ha 
evenemang och meddela vilka dessa är till Tredje kurator. 

Generellt ska Klubbmästaren:  

• Verka för att nationens uthyrningsverksamhet når budgeterat resultat.  
• Hålla god kontakt med övriga mästare kring nationens uthyrnings- och 

gasqueverksamhet.  

 Inför Uthyrning:   

• Se till att ytor som rör uthyrnings-och gasqueverksamheten är rena och snygga (till 
exempel samvaron, gamla puben, stora salen, trapphallen och övre bar).  

• I samråd med Tredje kurator lägga beställning av mat och dryck till uthyrningar och 
gasquer.  

• I samråd med Tredje kurator lägga beställning av linne, blommor och andra varor 
relaterade till uthyrningar och gasquer.  

Under Uthyrning:   



• Vara ansvarig hovmästare under uthyrningen och leda arbetet. 
• Redovisa spill och förbrukning till Tredje kurator. 
• Städa berörda platser efter avslutad uthyrning. 
• Lära upp klubbvärdar och arbetare. 

Efter Uthyrning: 

• Sortera bestick, glas och porslin och ställ tillbaka dessa på rätt plats. 

Veckovis  

• Delta i veckomöte med de andra mästare och Tredje kurator där den närmaste tidens 
verksamhet planeras och diskuteras.  

Månadsvis:    

• Delta vid nationens städdagar.  
• Skriva erfarenhetsliggare över den gångna månadens händelser.  
• Tillse att nationen har bord, stolar, glas, porslin och bestick för att bedriva 

uthyrningsverksamhet och gasquer. Meddela Tredje kurator om detta inte är fallet. 

Vid Behov:  

• Representera nationen vid KKs tillställningar.   
• Representera nationen vid KMK-tillställningar och möten. 

Klubbverkarjobb:  

• Delta i alla klubbverkarjobb. 
• Vara med och planera större evenemang tillsammans med klubbvärdar, såsom 

Valborg och liknande. 

Gasquer:   

• Arbeta på alla terminens gasquer. Om inte Klubbmästaren arbetar så ska denna hitta 
ersättare.  

• Ansvara för kontakt med de funktionärer som ska tjänstgöra under gasquen.  
• Lära upp klubbverkare i hur man serverar på en gasque. 

 Inför Terminsstart:   

• Tillsammans med de andra heltidarna planera och genomföra funktionärshelgen.  
• Tillsammans med Tredje kurator göra utskick till funktionärer som tjänstgör på 

gasquer innan terminens start och informera om vid vilka tillfällen de förväntas 
arbeta.   

Att göra innan man går på: 

• Praktisera och sätta sig in i ämbetet och sina arbetsuppgifter.   



 

Att göra med sin efterträdare   

• Se till att efterträdaren praktiserar, får ordentlig hjälp med att sätta sig in i ämbetet 
och sina arbetsuppgifter.  

• Noggrant gå igenom redovisningssystemet.   

Efter avslutad ämbetsperiod  

• Skriva verksamhetsberättelse över ämbetsperioden.  
• Uppdatera arbetsbeskrivningen vid behov.   
• Vara nytillträdd Klubbmästare behjälplig vid frågor och funderingar.  

 
  



Klubbverk 

Klubbverkare (6) 

Nationen har sex Klubbverkare samt två barvärdar, två köksvärdar och två klubbvärdar. Dessa 
väljs på det andra lagtima landskapet varje termin. Ämbetsperioden är 31: a december till 
31:a maj respektive 15:e augusti till 1:a januari. Klubbverkarnas uppgift är att ansvara för 
nationens ordinarie kvällsverksamhet tillsammans med de övriga mästarna och 
klubbverkarna.  
 
Tillsammans med mästare och Tredje kurator ska de planera verksamhetens upplägg och 
utformning under funktionärshelgen. Klubbverkaren arbetar ett pass i puben en gång per 
vecka samt ansvarar tillsammans med övriga klubbverkare med att lära upp nya arbetare, 
samt se till att dessa blir bemötta på ett trevligt sätt. Klubbverkaren ska meddela Tredje 
kurator om bra respektive dåliga arbetare så en så bra personalpool går att uppnå.  
 
Klubbverkaren ska också tillsammans med det övriga klubbverket arbeta på alla 
klubbverksjobb såsom städdagar, personalfester, valborg samt nationens gasquer, baler och 
efterföljande släpp. Klubbverket förväntas ställa i ordning och delta på det andra lagtima 
landskapet under ämbetsperioden. Klubbverkarna förväntas vara mästarna behjälpliga i deras 
arbete samt engagera sig i verksamhetsplaneringen.  
 
 
Arbetsuppgifter 

• Tillsammans med de andra i klubbverket ansvara för att verksamheten hålls 
öppen måndag till lördag under terminen. 

• Vara ansvarig utskänkare under kvällstjänstgöring vid behov. 
• Tillse att miljö-och hälsoregler efterlevs. 
• Kunna hantera utrustning för bar, kök och städning.  
• Under kvällen hålla ordning på serveringsytor och efter stängning städa de ytor 

som använts under passet. 
• Delta i utbildning i ansvarsfull alkoholservering, krävs godkänt resultat för att få 

vara ansvarig i puben. 
• Delta i utbildning med Anticimex, vilket krävs för att få arbeta i köket. 
• Lära upp nya arbetare i bar och kök. 
• Hantera kassan på ett säkert sätt samt göra kassa-och spillredovisning vid 

stängning. 
• Ha kunskap om hur brand-och larmrutiner fungerar. 
• Delta aktivt under klubbverkarmöten. 
• Verka för en trevlig och engagerad arbetsmiljö för nya och gamla nationsaktiva 

Barvärd (2) 

Förväntas ha ett djupare intresse för arbetet kring baren och bör därför arbeta sina pass till 
större delen i baren och vara specialiserad inom detta område. Har ansvar för att ta fram en 
drinklista i samråd med andra barvärdar, barmästaren samt andra intresserade klubbverkare. 
Ska utbilda andra i klubbverket i dryckeskunskap samt arbeta nära barmästaren gällande 
utformningen av dryckesutbudet i verksamheterna. Ska tillsammans med övriga i klubbverket 



försöka upprätthålla en god kvalité på verksamheterna. Uppmuntras att ha varit klubbverkare 
innan denna post eller väl insatt i verksamheten.  

Klubbvärd (2) 

Förväntas ha ett djupare intresse för uthyrningsverksamheten på nationen och bör därför 
arbeta sina pass till större delen i denna verksamhet och vara specialiserad inom detta 
område. Ska läras upp av klubbmästaren i hur man hovar en uthyrning och ska få göra detta 
när klubbmästaren anser denna är redo. Hjälper även klubbmästaren med planeringen av 
större evenemang, såsom Valborg och gasquer. Ska i den mån det går utbilda andra i 
klubbverket i uthyrningsverksamheten. Ska tillsammans med övriga i klubbverket försöka 
upprätthålla en god kvalité på verksamheterna. Uppmuntras att ha varit klubbverkare innan 
denna post eller väl insatt i verksamheten. 

Köksvärd (2) 

Förväntas ha ett djupare intresse för arbetet kring köket och bör därför arbeta sina pass till 
större delen i köket och vara specialiserad inom detta område. Har ansvar för att ta fram 
menyer i samråd med andra köksvärdar, köksmästaren samt andra intresserade klubbverkare. 
Ska utbilda andra i klubbverket i köket samt under köksmästarens ledning. Ska tillsammans 
med övriga i klubbverket försöka upprätthålla en god kvalité på verksamheterna. Vara 
ersättare till köksmästaren när denne inte arbetar i verksamheten. Uppmuntras att ha varit 
klubbverkare innan denna post eller väl insatt i verksamheten.  
 
Pubvärd (6) 
Sex pubvärdar väljs på det andra lagtima landskapet varje termin. Ämbetsperioden är 1/1 - 
31/5 respektive 15/8 - 31/12. Pubvärdarna ingår i dagsverket som lyder under det externa 
utskottet. De förväntas närvara på åtminstone en städdag per termin.  
 
Pubvärdarnas uppgift är att tillsammans med klubbverkarna ansvara för nationens 
pubverksamhet. Pubverkarna arbetar ett pass i puben en gång per vecka samt ansvarar 
tillsammans med övriga pubvärdar och klubbverkare över att lära upp nya arbetare, samt se 
till att dessa blir bemötta på ett trevligt sätt. Pubvärdar ska meddela Tredje kurator om bra 
respektive dåliga arbetare så en så bra personalpool går att uppnå.  
 
Arbetsuppgifter 
•Tillsammans med de andra pubverkarna och klubbverkarna ansvara för att verksamheten 
hålls öppen måndag till lördag under terminen. 
•Kunna hantera utrustning för bar, kök och städning.  
•Under kvällen hålla ordning på serveringsytor och efter stängning städa de ytor som använts 
under passet. 
•Uppmuntras att delta i utbildning i ansvarsfull alkoholservering, krävs godkänt resultat för 
att få vara ansvarig i puben. 
•Uppmuntras att delta i utbildning med Anticimex, vilket krävs för att få arbeta i köket. 
•Lära upp nya arbetare i bar och kök. 



•Hantera kassan på ett säkert sätt. 
•Ha kunskap om hur brand-och larmrutiner fungerar. 
•Verka för en trevlig och engagerad arbetsmiljö för nya och gamla  
nationsaktiva. 
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