
Vilket ämbete borde du söka 

på Göteborgs Nation?

START



Hur mycket tid vill du lägga på ditt ämbete?

•Mycket

• En del 

• Lite



Hur bra koll har du på nationen?

•Bra koll 

•Viss koll 

• Lite/ingen koll



Vad vill du att ditt ämbete fokuserar på?

• Kultur

• Fest

•Möten



Bibliotekarie (1 år)

Bibliotekarie är ett av de största och viktigaste ämbetena på nationen! Du 

leder nationens kulturverksamhet, både genom att hålla i Göteborgs populära 

pub-quiz varje tisdag och att leda Kulturnämnden (KN). Utöver detta har 

Bibliotekarien fri tyglar att anordna bokcirklar, filmkvällar eller annat kulturellt! 

Som Bibliotekarie får du KK-kort och får följa med på nationens resor till 

vännationer i Lund och Åbo!

Är du intresserad?



Festmästare (1 termin)

Festmästare är nationens allra nyaste ämbete! Som Festmästare arbetar du 

heltid på Göteborgs Nation under en termin. Du ansvarar då för nationens 

uthyrningsverksamhet; bland annat för inköp, personal och servering. 

Tillsammans med nationens kuratel ansvarar Festmästaren för att Göteborgs 

Nation ska vara en så bra och kul nation som möjligt! 

Är du intresserad?



Sekreterare (1 år)

Nationens sekreterare för protokoll vid Landskap, styrelsemöten och 

Seniorskollegiets möten. Sekreteraren ska även tillsammans med Förste Kurator 

se till att protokollen offentliggörs i rätt tid, och har det absolut viktigaste 

ansvaret: fika-ansvar. 

Är du intresserad? 



Vilken roll passar dig bäst?

•Välkomna nya till nationen

• Servera på nationens sittningar



Reccevärd/Internationell sekreterare (1 år)

Som Reccevärd och Internationell sekreterare ansvarar man för att välkomna 

och vägleda nya på nationen. Mest finns att göra i början av terminerna, då 

recce-aktiviteter så som pub-intro och pubrundor ska anordnas. Som 

Reccevärd eller Internationell sekreterare ska en även sitta i inskrivningen av 

nya studenter under de första veckorna på terminen. 

Internationella sekreterare får gärna vara tillgängliga vid t.ex. Landskap för att 

översätta åt internationella studenter. 

Är du intresserad? 



Hovmästare (1 år)

Hovmästare ansvarar tillsammans med Tredje Kurator för nationens traditionella 

gasquer och baler. Bland annat ska personal ordnas, porslin inventeras, och 

slutligen styr Hovmästarna över själva serveringen under sittningar. 

Hovmästaren som sitter sin andra termin ansvarar för att lära ny Hovmästare om 

ämbetets rutiner; hur man bäst putsar ölglas, hur man bär flera tallrikar, eller hur 

man bäst tjatar på folk att de faktiskt visst vill servera. 

Är du intresserad?  



Klubbverkare (1 termin)

Är du ny i Uppsala eller på Göteborgs finns det inget bättre sätt att bli varm i 

kläderna än att bli Klubbverkare! Som en del av ett gäng om 5-8 personer 

kommer du jobba i nationens pub – du lär dig tappa öl, flippa burgare, och 

framför allt lär du känna alla på nationen. Under din termin som Klubbverkare 

kommer du lära dig allt som är värt att veta om Göteborgs Nation! 

Som Klubbverkare får du gå på sittningar som anordnas för alla Uppsalas 

Klubbverkare, och du får följa med på fest hos vännation i Lund eller Åbo.

Är du intresserad? 



Vad vill du att ditt ämbete ska fokusera på?

•Mat

• Fest

• Sprida information 



Vill du jobba på vardagar eller helger?

•Vardagar

•Helger



Lunchvärd (1 termin)

Varje tisdag serveras lunch på Göteborgs Nation som del av S:t Lars-lunchen. 

Som Lunchvärd ansvarar du för att lunchen förbereds, tillagas och serveras, 

och kanske slänga upp en peppig bild på resultatet på nationens instagram. 

Tillsammans med Tredje Kurator får du vara med och bestämma vilken mat som 

ska serveras varje vecka! 

Är du intresserad?



Söndábrunchvärd (1 termin)

Varje söndag serveras brunch på Göteborgs Nation. Som Söndábrunchvärd

är du del av ett team som tillagar och serverar allt från bacon och ägg till 

frasiga våfflor.  Tillsammans med Tredje Kurator får du vara med och bestämma 

vilken mat som ska serveras varje vecka!  

Är du intresserad?



Vill du hålla på med bild eller musik?

•Bild

•Musik



Nationsfotograf (1 år)

Som Nationsfotograf ansvarar du för att fotografera nationens gasquer, baler, 

klubbar, släpp och andra nationsevenemang som kan vara kul att föreviga på 

bild. Efter evenemangen ser du, i samråd med Förste Kurator, till att bilderna 

läggs upp på nationens Facebook-sida. Nationsfotografen ansvarar även för 

att nationens ämbetsmannatavla uppdateras med bilder på nyvalda 

ämbetsmän efter Landskap. Nationsfotografen får gärna ha tillgång till egen 

kamera!

Är du intresserad?



Vill du jobba på vardagar eller helger?

•Vardagar

•Helger



Karaokevärd (1 termin)

Varje torsdag ställer Karaokevärden till med en härlig festkväll i nationens pub 

med 3 timmar av skrålande karaoke. Som Karaokevärd ansvarar du för 

utrustningen och turordningslistor etc, men även för att tagga igång gästerna 

till att sjunga! Vare sig du föredrar ballader eller top 40 finns det få ämbeten 

som låter dig ha så kul varje vecka!

Är du intresserad?



Sånganförare (1 termin)

Sånganföraren leder gäster i sång på nationens gasquer, baler och andra 

fester. Du ser även till att antingen sånghäfte eller sångbok finns att tillgå på 

dessa tillställningar. Det finns inga krav på en vacker sångröst, så länge du är 

beredd att ta ifrån tårna ändå! 

Är du intresserad?



Vad är viktigast? 

• Pengar – it makes the world go round

•Bostad – inget är viktigare än betongborgen <3 

•Nyheter – HBOs The Newsroom (2012-2014) anyone??

•Det fria ordet – yttrandefrihet is the shit



Stipendiesekreterare (2 år)

Som Stipendiesekreterare ansvarar du för att nationens medlemmar vet hur 

man ansöker om stipendier och leder Stipendieseniors där stipendierna ska 

tillsättas. Finns det något roligare än gratis pengar? Svar JA! Att hjälpa folk få 

gratis pengar såklart!

Är du intresserad?



Husansvarig (1 år)

Inget ämbete har så mycket insyn i allt som pågår i nationens bostäder som 

den Husansvarige. Som Husansvarig är du Andre Kurators närmsta ämbetsman, 

och är därmed behjälplig vid tillsättningar att utlysta bostäder, mottar 

felanmälningar från boenden, organiserar städdagar i huset, och är behjälplig 

vid kontroll av flyttstäd.

Även om det inte är ett krav, så är det bra om Husansvarige bor i nationens 

bostäder, så den kan hålla koll på vad som försiggår i korridorerna! 

Är du intresserad?



Redaktör (1 år)

Nationen har 2 redaktörer som tillsammans ser till att nationens tidning Halta 

Lejon skickas ut två gånger per termin. Detta innefattar bland annat att sätta 

tema, få folk att skriva texter, hitta roliga bilder, och göra layouten för 

tidningarna. Om du vill finns det till och med möjlighet att själv prova på att 

skriva! 

Är du intresserad?



Monismanierepresentant (2 år)

Vart annat år utdelas Monismaniepriset till någon som främjar det fria ordet. 

Monismanierepresentanten ansvarar för att pristagare utses och att 

prisutdelningen medföljs av en tillställning så som en sittning. Representanten 

sammankallar och är sekreterare i styrelsen för Kenne Fants stiftelse för det fria 

ordet. Monismaniepriset är en av nationens viktigaste traditioner, vilket 

möjliggörs av det hårda och givande arbete som krävs av 

Monismanierepresentanten!

Är du intresserad?



Vad vill du att ditt ämbete ska fokusera på?

• Kultur

• PR

•Varken eller 



Gillar du att underhålla?

• Jag föddes till att stå i rampljuset!

• Jag föredrar att BLI underhållen



Vill du stå på scen?

• Självklart! 

• Jag är en mer diskret underhållare…



Spexmästare (1 år)

Alla teaterapor, se hit! Som Spexmästare sätter du upp spex som underhållning 

på nationens större sittningar och baler. Du och din spexmästarkollega 

ansvarar för att rekrytera skådespelare, skriva manus och allt annat som kan 

krävas för att sätta upp ett spex (och det finns självklart inget som hindrar dig 

från att inta scenen själv). 

Är du intresserad?



Krönikör (1 termin)

Krönikören är nationens resident skvallertacka. I slutet av varje termin ska den 

sammanfatta allt spännande och roligt som hänt under terminen i en krönika 

som läses upp och publiceras i Halta Lejon. Spetsa öronen och håll ögonen 

öppna – en krönikör missar inget (eller vet åtminstone vem man bör fråga för 

det bästa skvallret). 

Är du intresserad?



Vill du hålla på med musik?

•Gärna!

•Nej tack! 



Musikanförare (1 år)

Musikanförare är ett typiskt ämbete som blir vad man gör det till. Du ansvarar 

för att arrangera musikaktiviteter som körsång eller musikpubar; antingen själv 

eller tillsammans med t.ex. Bibliotekarien och Kulturnämnden. Vid större spex kan 

Musikanföraren även hjälpa Spexmästarna med musikaliska inslag. Det är upp 

till dig! 

Är du intresserad?



Kulturnämnden (1 år)

Kulturnämnden är, som namnet antyder, nationens kulturhjärta. Några gånger 

per termin arrangerar den temapubar med kulturinslag, och under våren håller 

Kulturnämnden i gratissittningen Max Albin. Att vara med i Kulturnämnden är ett 

bra första steg in i nationen – det tar inte upp så mycket tid men låter dig lära 

känna massor av andra aktiva på nationen! 

Är du intresserad?



Vill du förbättra nationens hemsida? 

•Ge mig inlogg så jag kan sätta igång genast!

•Nej!



Webbredaktör (1 år)

Webbredaktören ansvarar tillsammans med Förste Kurator för nationens 

hemsida. Hemsidan ska hållas uppdaterad och aktuell, men det finns även 

stora möjligheter att jobba grafiskt med den. Du kommer samarbeta med 

resten av nationens PR-team för att marknadsföra nationen i alla möjliga olika 

forum. 

Är du intresserad?



Okej, vill du fixa sponsorer eller 

marknadsföringsmaterial?

• Spons såklart! Cash cash money $$$

• Finns inget bättre än en riktigt bra Facebook-banner 



Marknadsansvarig (1 år)

Som del av nationens PR-team ansvarar Marknadsansvarig för att hitta 

sponsorer till nationens evenemang och till Halta Lejon. Du ansvarar för att 

hålla nationens marknadsstrategi uppdaterad, samt att gå igenom 

sponsorsavtal med Andre Kurator. 

Är du intresserad?



PR-ansvarig (1 år)

Som del av nationens PR-team ansvarar de PR-ansvariga för 

marknadsföringen inför nationens evenemang. Detta inkluderar att skapa 

marknadsföringsmaterial, skriva eventtexter och se till att affischer sätts upp på 

nationens anslagstavlor. 

Är du intresserad?



Gillar du tradition/historia?

•Vem gör inte?? 

• Snaaark



Gillar du att hålla tal?

• Ett tal om året är alldeles lagom!

• Inga tal är alldeles lagom.



Nasjonsnorman (1 år)

Nasjonsnormannen skall å varje bal där han närvarar utbringa en skål för Norge. Såsom skäl 

för detta skall han ävenledes förete en motivation som han finner lämplig. 

Vid utbringandet av denna skål må Nasjonsnormannen medelst vänstra handen vifta med 

den bordsflagga i de norska kulörerna, medelst vilken hans plats vid bordet är markerad.

Haver Norge i nära anslutning till gasquen uti olympiad eller liknande sig tillskansat fler eller 

finare medaljer än Sverige, må den utbringade skålen i stället gälla Danmark varvid flaggan 

skall anses vara finsk.

Översättning: håll tal till Norge (eller Danmark) på Vårbalen. Koselig!

Är du intresserad?



Har du starka armar?

•Du kan kalla mig Karl Alfred!

• Jag föredrar leg day



Fanbärare (1 år)

Fanbäraren gör som titeln antyder: bär nationens fana! Detta görs på diverse 

ceremonier som arrangeras av universitetet. Som fanbärare ansvarar du även 

för att fanan sitter uppe i festsalen under Landskap och baler. Är du höjdrädd 

kan man alltid hitta någon modig sate som offrar sig upp för stegen om du ber 

snällt!

Är du intresserad?



Gillar du punsch?

•Mums!

•Blä!



Marskalk (1 år)

Marskalken ansvarar för att hytta med näven under viktiga sittningar. Dvs ser till 

så att folk sköter sig under t.ex. Vårbalen och inte pratar under tal eller springer 

på toa stup i kvarten. Man får ha ett mycket fint band, och blänga argt på 

orimliga människor utan hyfs. 

Är du intresserad?



Arkivarie (1 år)

Nere i källaren ligger nationens arkiv där gamla bilder, dokument och annat 

historiskt viktigt för nationen förvaras. Det är Arkivariens uppgift att hålla 

ordning i arkivet och se till att viktiga saker faktiskt arkiveras. Det är även 

tradition att Arkivarien bjuder på punsch nere i arkivet under 

Reccemottagningen, och berättar lite om nationens historia. 

Är du intresserad?



Gillar du att laga mat?

•Absolut! 

•Gills snabbnudlar?



Nationskock (1 termin)

Efter ett antal nationsevenemang (bla Landskap) är det Nationskockens 

uppgift att laga mat till de tappra själar som idkat demokrati eller annat skoj. 

Mat ska enligt reglemente var God och Näringsrik, men får även gärna ta 

vara på de ingredienser som 3Q vill bli av med. 

Tips: tacos är alltid en hit

Är du intresserad?



Vad sägs om sport då?

•Älskar sport!

• Stolt soffpotatis här!



Ombud (1 termin)

Göteborgs Nation har 3 olika ombud – Jämlikhetsombud (som håller sig 

informerad om diskriminering och trakasserier på nationen), Alkoholombud (som 

håller koll på eventuella alkoholrelaterade problem på nationen) och 

Miljöombud (som ansvarar för nationens miljösatsningar). 

Rollerna som ombud är inte alltid så tidskrävande, men deras närvaro är 

mycket viktig för nationen! 

Är du intresserad?



Sportchef (1 år)

Nationens 2 Sportchefer arrangerar olika sportaktiviteter som 

nationsmedlemmar kan tänkas vilja delta i. Gemensamma joggingturer, fotboll 

och spökboll är bara några få exempel på aktiviteter som Sportcheferna kan 

tänkas dra igång! 

Kom ihåg: ”Det viktigaste är inte att vinna utan att deltaga”

Är du intresserad?



Mejla Förste Kurator om du har frågor om ett ämbete eller vill veta mer om 

Göteborgs Nation!

1q@goteborgsnation.se

HOPPAS VI SES!

mailto:1q@goteborgsnation.se

