FAQ till inrättande av förtroendepost: Barmästare
Varför införa en ny förtroendepost?
● När nationen i enlighet med seniorsbeslut övergår till ett Quratel där ProQurator Social
tillsätts på halvtid istället för heltid behöver dennes arbetsuppgifter förändras. För att läsa
ytterligare detaljer om förändringen hänvisar vi till handlingsplanen.
● I framtiden ska kraven på ProQurator Social ändras, vilket gör att vissa arbetsuppgifter
behöver utföras av en förman - Barmästaren.
Vad ska Barmästaren göra?
● Delvis överta alkoholansvaret från ProQurator Social. I detta ingår förberedande av
beställningar samt löpande inventering av dryck.
● Överblick av inventarier i baren.
● Förbereder alkoholbeställning i samband med balen.
● Arbeta i samråd med ProQurator Ekonomi vad gäller alkoholbeställningar och utformande
av dryckessortiment.
Vilka krav kommer ställas på Barmästaren?
● Måste vara minst 20 år gammal vid tillträde på posten.
● Måste ha varit förman i minst en (1) termin.
Hur kan jag som medlem påverka de beslut som läggs fram och fattas under nationsmötet?
● Frågor gällande nationens stadgar eller andra förändringar går med fördel att skickas till
q@sydskanska.se. Om du har ett ärende du vill att nationsmötet behandlar, skall detta vara
Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.
Som medlem av Sydskånska Nationen är du alltid välkommen förbi nationens expedition under
dess öppettider.

FAQ regarding the implementation of the foreman position: Barmästare
Why are we implementing a new foreman position?
● As the nation, in accordance with a decision from the Seniors college, is transitioning to a
Quratel where the ProQurator Social henceforth will be elected as a half-time instead of
full-time position, the duties of the position need to be changed. Further details about the
change can be found in the action plan.
● In the future, the demands placed on the ProQurator Social will be changed, which results
in the need for a foreman to fill some of these duties - the Barmästare.
What are the duties of the Barmästare?
● In part take responsibility for the handling of alcohol, which has previously been handled
by the ProQurator Social. This includes preparing orders, as well as continuous inventory of
beverages.
● Overview of the inventory in the bar.
● Preparing orders for the annual ball.
● Work in tandem with ProQurator Economy regarding ordering alcohol as well as being in
charge of modelling the supply in the bar.
What will be demanded of the Barmästare?
● Must be at least 20 years old at the time of entry.
● Must have been a foreman for at least one (1) semester.
How can I as a member influence the decisions that are presented and made during the nation
meeting?
● Questions regarding the nation's statutes or other changes can be sent to
q@sydskanska.se. If you have a case that you would like the nation meeting to address,
this must be submitted to the Qurator no later than five (5) days before the meeting.
As a member of Sydskånska Nationen, you are always welcome to come by the nation's expedition
during its opening hours.

