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Sammanfattning
Denna arbetsordning syftar till att ge KrogVet stöd vid fördelning av ansvar och
arbete inom festeriet. Den kan även fungera upplysande för de personer som önskar
insyn i verksamheten. Endast det erforderliga antalet festeristers uppgifter beskrivs,
medan festerichef och festerikassör omfattas av sektionens styrdokument.

KrogVet
KrogVet består av följande poster
•
•
•
•
•
•
•
•

Festerichef
Festerikassör
Vice chef
Sittningsansvarig
PR-/sponsansvarig
Gyckelansvarig
Dryck-/transportansvarig
Matansvarig

KrogVets uppgifter
Vice chef åligger att
•
•
•
•

Leda och övervaka arbetet i festeriet tillsammans med festerichefen
Ta över festerichefens roll vid eventuell frånvaro eller avhopp
Avlasta övriga poster inom festeriet vid behov
Tillsammans med festerichefen ansvara för arbete inför och under Svartan

Sittningsansvarig åligger att
•
•

Ansvara för att ett erforderligt antal sittningar anordnas över året
Ansvara för allt runt sittningar, likt bokning, tema, inbjudningar, anmälan samt all
materiell som kan behövas

PR-/Sponsansvarig åligger att
•
•
•
•

Söka sponsorer till evenemang festeriet anordnar
Ansvara för att uppdatera festeriets sociala medier
Ansvara för att marknadsföra festeriet och dess evenemang
Vara KrogVets representant för Kravaletten

Gyckelansvarig åligger att
•
•
•
•

Ansvara för att gyckel skrivs och tränas på
Ansvara för bokningar av gyckel
Ansvara för att gyckelmöten bokas och genomförs
Tillsammans med festerichefen vara ansvarig för ovveinvigningen

Dryck-/transportansvarig åligger att
•

Ha kunskap om alkohollagen och serveringslagar

•
•
•

Serveringsansvarig av dryck under de evenemang festeriet anordnar
Ansvara för budgetering och beställning av dryck
Se till att fordon och chaufför finns tillgängliga vid ovan nämnda evenemang

Matansvarig åligger att
•
•

Ansvara för att budgetering och inköp av mat sker
Ansvara för att mat finns tillgänglig att servera under de evenemang festeriet
anordnar

•

Med hjälp av transportansvarig se till att övriga varor som behövs till arrangemang
köps in

