
Uppsala 23 November 2021

Motion till Jullandskapet 2021 om införandet av nytt ämbete

När nationen nu efter �era terminer av Coronapandemins restriktioner återgått till regelbunden
verksamhet har det under tiden av delvis nedstängning upplevts allt från digital julmiddag och
pandemianpassade gasque-restauranger till en Murder Mystery gasque som i mångt och mycke
liknade den traditionella sittningen, endast i mindre storlek, trots restriktionernas begränsningar.

I min nuvarande roll som Hovmästare på Nationen har jag i första hand upplevt alla dessa olika
utformningar av sittningen. Om sittningarna idag på �era hundratals personer jämställs med de
storleksmässigt mindre som hölls under pandemin så blir det i min åsikt tydligt att kvalitén på själva
evenemangen på ett enklare sätt kunde hållas till högre standard i de senare fallen. Något jag tror
kommer ur den mindre arbetsbörda som förelåg i samband med sittningarna under pandemin. Det
�nns alltså i min åsikt både behov och utrymme för ett ämbete som hade kunnat hantera de många
småarbeten som uppkommer när sittningarna blir större och större.

Som konsekvens av detta anser jag att Nationen hade kunnat införa ett ämbete som endast hade
verkat i samband med sittningar och skapat en högre kvalité på dessa genom att avlasta den
arbetsbörda som växt till att bli för stor i nuläget.

Efter att ha samrått med Förste Kurator, Tredje Kurator och Spexmästare anser jag att följande hade
varit den bästa lösningen. Jag vill därmed föreslå införandet av det nya ämbetet Gasquemästare och
att denne hade valts vid nästa Vinterlandskap för en period på en termin. Jag ger också ett förslag på
arbetsuppgifter som hade kunnat tänkas vara relevanta:

- Gasquemästaren är verksam vid Nationens traditionella och interna gasquer och baler.
- Det hade ålagt Gasquemästaren att i samband med sittning:

- ansvara för de attiraljer som ska placeras ut på borden under dukningen som bl.a.
namnlappar, medaljer, sånghäften och placeringskartor.

- styra upp tema i samband med Spexmästare och gemensamt ansvara för tillhörande
förberedelser såsom dekorationer o d.

- Vara Förste Kurator behjälplig i att sköta utsmyckningen av salen
- i rimlig mån bistå Tredje Kurator och Hovmästarna innan sittningen med sysslor

som dessa behöver hjälp med. Exempel kan vara: ljud och ljusinstallationer eller
inhandling av avsaknat materiell.

- även bistå Andre Kurator med för sittningen relevant arbete.
- Gasquemästaren bör också få avnjuta sittningen denne hjälpt förbereda.

Skrivandet av det formella reglementet och eventuella ämbetsmannaförmåner föreslår jag
överlämnas till styrelsen.

Signerat,
John Wester


