
Motion till Jullandskapet 2022 om utökande av befintligt ämbete 

I sviterna av Coronapandemin så har Göteborgs Nation upplevt en hög tillströmning av besökare. 
Detta är såklart fantastiskt roligt, men det innebär också nya utmaningar för att både ämbetsmän och 
gäster ska känna sig nöjda. En hållbar arbetsmiljö är A och O för att orka behålla sitt ämbete och 
känna lust att söka något annat när perioden är slut. Nationen har alltid ett ansvar att säkerställa att 
ämbeten innebär förutsättningar för att trivas och en hållbar arbetsbörda, men jag anser att detta 
ansvar är särskilt stort vid ämbeten som ofta innehas av reccar. 

Inför detta landskap har Valberedningen som alltid haft flera möten och Söndabrunchen har 
uppmärksammats som ett område där vi ser ett behov av att utöka antalet ämbetsmän. Således 
presenterar jag därför denna motion. 

Som en relativt frekvent besökare av brunchen så vet jag att den alltid är välbesökt och ofta fullsatt. 
Jag har själv inte varit Brunchverkare, men däremot Klubbverkare. Även om ämbetena skiljer sig åt 
på flera sätt så finns det också likheter. Jag har själv erfarenhet av att jobba i en fullsatt pub med för 
få personer och stressen det medför. Jag vet också hur svårt det kan vara att rekrytera sina vänner att 
hjälpa till när man konstant är en person kort. Jag vet också vilken skillnad en till person kan göra 
för arbetstempot och i sin tur gästnöjdheten. 

Brunchverkare är ett vanligt ämbete bland reccar. En utökning av ämbetet hade därmed även 
inneburit ökade möjligheter för reccar att engagera sig på Nationen, något som jag i min roll som 
Internationell Sekreterare ser som mycket positivt. Utifrån hur vårt arbete i Valberedningen gått det 
senaste året anser jag också att det finns goda förutsättningar att hitta sex Brunchverkare inför varje 
termin. 

I samband med dessa möten har även kostnaderna för förslaget diskuterats med Andre Kurator. En 
extra Brunchverkare hade inneburit vissa ökade kostnader för nationen, så som ett extra kuvert på 
SVG, en ytterligare deltagare på ämbetsmannaaktiviteter och en viss ökning av försäljning av 
rabatterade produkter i baren. Allt som allt har kostnaden beräknats uppgå till ca 700 kr/termin. I 
sammanhanget anser jag att detta är en summa nationen dels har kapacitet att klara av, men också 
att den är försvarlig utifrån skillnaderna den hade gjort för övriga Brunchverkare och 
gästupplevelsen. 

Med allt detta i beaktning så vill jag föreslå att landskapet väljer att utöka antalet Brunchverkare 
från fem till sex personer. Arbetsuppgifter och förmåner skulle vara desamma som för nuvarande 
Brunchverkare. 

Signerat,  
Tora Lundgren


