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Casanova
Stadgar
•
•

Casanovatjänstemän väljes på ordinarie nationsmöte i april/maj och november.
Casanovatjänstemannen ansvarar för nationens nattklubbsverksamhet.

Reglemente
•
•
•

Två stycken tjänstemän väljs på ordinarie nationsmöte april/maj och november.
Arbetslaget består av en förman samt 25 funktionärer.
Varje Casanova-lag förväntas genomföra 5 – 6 nattklubbstillfällen per termin.

Det åligger Tjänstemännen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att vid fem – sex tillfällen per termin ansvara för nattklubben Casanova.
att marknadsföra aktiviteten för medlemmar av Studentlund.
att ansvara för att lokalen hålls i gott skick.
att ansvara för att funktionärtröjor används och förvaras i spritförrådet.
att städa lokalen efter genomförd casanovakväll.
att se till att kökschefen har beställt mat i god tid.
att i god tid meddela funktionärerna med information om nästa jobbtillfälle.
att ansvara för inventering av spritförrådet.
att se till att köket är på plats i god tid.
att se till att funktionärerna är på plats ca kl 15.00 vid sittning.
att se till att funktionärerna följer alkohollagen.
att servera en trerätters middag.
att öppna för sittning kl 19.00.
att öppna för eftersläpp kl 22.30.
att ansvara för kontanthanteringen.
att se till att funktionärerna gör det jobb som krävs för en lyckad kväll.
att städa lokalen till ett gott skick samt följa de städinstruktioner som finns.

Övrigt
•

att gemensamt med de andra sprittjänstemännen ansvara för upprustningar av
lokalen samt se till att garderoben är i gott skick
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