
Kravprofil:   Karnevalskommittén

Karnevalen på Östgöta Nation i Lund är en historisk tradition som är fylld med kul och
gemenskap! Som en del av Karnevalskommittén är du behjälplig att driva igenom Karnevalen på
Östgöta Nation. Tillsammans med Quratelet, Karnevalsgeneralen och Karnevalsöversten
kommer ni att planera och verkställa utformningen av karnevalen.
Vid eventuella frågor kring Östgöta Nations Karneval eller angående någon kommittéspost så
kontakta oss på karneval@ostgota.nu eller kontakta Karnevalsgeneral Joar Cook Sollgard
eller Karnevalsöverste Jacob Nilsson Rudolf.

Huvudsakliga   uppgifter 

Du arbetar i ett lag med dina kollegor för att driva igenom ett stort projekt med att göra
Karnevalen på Östgöta Nation. Du är mellanchef  för ditt ansvarsområde och ser till så att de
uppgifterna som faller inom din expertis utförs och delegerar till förmän som operativt utför
jobben. Ansvarsområdena i kommittén är: Matansvarig, Baransvarig, Dekorations- och
atmosfärsansvarig, Städansvarig, Teknik- och underhållningsansvarig, och Sponsoransvarig. 

Matansvarig (1   st.   á   en termin) 

"If  you are what you eat, then I only want to eat the good stuff." – Remy, Ratatouille

Du brinner för mat och hög kvalitet. Du vill visa alla gäster hur duktiga Östgöta Nation är när
det gäller all typ av mat vi erbjuder under Karnevalen. 

Matansvariges huvuduppgifter: 

● Att samarbeta med Karnevalsförmännen och andra nyckelpersoner under Karnevalen. 
● Att skapa menyer för alla maträtter som kommer serveras (både på dagsaktiviteterna och

nattklubbarna, allt från finger foods, tillagade alternativ och brunchmeny). 
● Ha god vana av Östgöta Nations kök.



● Förstå vikten av att följa budget och planera utefter det.
● Vara närmast kontakt med matjobbarna, i.e.:

o Rekrytera jobbare och förmän till varje event.
o Agera stödperson för de som lagar dina menyer (du behöver alltså inte själv laga

maten till varje aktivitet).  

Baransvarig (1   st.   á   en termin) 

“Look at me, I am the hydro-homie now.”

Du älskar att skapa och få vara kreativ med smaker! Du kan arbeta organiserat och
kommunikativt. Du kan arbeta i ett högt tempo och har en vana av att stå på benen hela dagen. 

Baransvariges huvuduppgifter: 

● Du måste vara 20 år eller äldre när nationskarnevalen äger rum (i.e. 19-22 May 2022). 
● Att samarbeta med Karnevalsförmännen och andra nyckelpersoner under Karnevalen. 
● Att skapa drinkmenyer med ‘karnevalsdrinkar’, inklusive alkoholfria alternativ.
● Ha god vana av Östgöta Nations barer.
● Ha god vetskap om nationens policys. 
● Vara närmast kontakt med barjobbarna, i.e.:

o Rekrytera jobbare och förmän till varje event.
o Agera stödperson för de som ansvarar för barerna (du behöver alltså inte själv

jobba som baransvarig till varje aktivitet)  

Dekorations- och atmosfärsansvarig (1   st.   á   en termin) 

“How many balloons do you need to lift the house in Up? 23.5 million balloons. Now try ÖG.”

Du är kreativ och älskar dekorationer. Att pyssla är en passion hos dig.

Dekorations- och atmosfärsansvarig huvuduppgifter:

● Att samarbeta med Karnevalsförmännen och andra nyckelpersoner under Karnevalen.
● Vara kreativ och pysselkunnig.
● Kunna framställa vision(-er).
● Ha god förmåga att planera med begränsad budget. 

Städansvarig (1   st.   á   en termin) 

“Ett städat Östgöta Nation, är ett bra Östgöta Nation!” 

Ett motto som du lever för under Karnevalen. Du är duktig på att planera och strukturera upp
scheman och arbetsuppgifter på ett sätt som gör det roligt och skapar gemenskap. 

Städansvarig huvuduppgifter: 



● Att samarbeta med Quratel och andra utskott som driver karnevalen. 
○ Nära samarbete med PQS för att hålla koll på städmaterial och städprodukter.

● Skapa scheman för vad som behöver städas och när (ute, inne, sopgården, toaletter,
“klubbstädning”) 

● Vara närmast kontaktperson till jobbarna som ska städa.
● Strukturera upp hur städningen ska gå till på ett kul sätt.

Teknik- och underhållningsansvarig (1   st.   á   en termin) 

“Please don’t stop the music”  -– Rihanna 2008

Du kan arbeta organiserat och kommunikativt samt har ett intresse för teknik.

Teknik- och underhållningsansvariges huvuduppgifter: 

● Att samarbeta med Quratel, Teknikförmännen och andra utskott som driver karnevalen. 
● Att arbeta proaktivt och ha god framförhållning. 
● Att hantera tekniken under Karnevalen och vara kontaktperson för underhållningen

(DJs, spex, kör eller liknande).
● Förstå vikten av att följa budget, policys och Quratelets riktlinjer och planerar utefter det.
● Planera för att möta våra målgruppers förväntningar, e.g.:

o Nattklubbar för studenter.
o Dagsaktiviteter för alumner och deras familjer, samt studenter.

Sponsoransvarig (2  st.   á   en termin)

“10 letters, 2 words. Say it and I’m yours xoxo.  - Best Sponsor”

Du arbetar med god framförhållning. Du är inte rädd att knyta an nya kontakter. Du har en vana
av att prata i telefon.

Sponsoransvariges huvuduppgifter: 

● Att samarbeta med Quratel, PR, Karnevalsförmännen och andra utskott som driver
karnevalen.

o Du kommer fungera som en länk mellan PR och Karnevalen och tillsammans
med dem sätta upp en marknadsföringsplan om när inlägg ska pushas osv.  

● Arbeta proaktivt och ha god framförhållning. 
● Att kontakta företag för spons till olika delar av Östgöta Nations Karneval.

o Allt ifrån förtäring, merch (t-shirts till jobbare och till försäljning, solglasögon?
öppnare? handdukar? filtar? såpbubblor? osv.), dekorationer, bakistabletter,
goodiebags, osv. 

o Hålla god dialog med Quratelet angående tidigare interaktioner med kända
företag för att vårda vår relation till dessa. (Finns lista på Quratelets drive)

o Hitta spons till både biljettsläpp och Karnevalen i stort.   
● Det är meriterande att ha erfarenhet av näringslivskontakt sedan tidigare.
● Du är inte rädd att prata i telefon.


