
Quratel 
 

Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av Qurator, ProQurator 
ekonomi, ProQurator social, PR-chef, Notarie, Källarmästare och Husförman.  
 

Quratelet åligger: 
• Att leda nationens verksamhet. 

• Att aktivt verka för mångfald och jämlikhet inom nationen samt aktivt motverka 

diskriminerade behandling i nationens verksamhet och i så stor utsträckning 

som möjligt verka för att alla skall ha lika stor möjlighet att känna sig välkomna 

på nationen. 

• Att rådfråga seniorskollegiet inför större investeringar eller beslut av större 

strategisk betydelse. 

• Att vidtaga de åtgärder som ålägges dem av nationsmöte eller 

seniorskollegiet. 

• Att inom sig ha ett nära samarbete och gemensamt komma fram till hur 

arbetet ska utformas på bästa sätt. 

• Genomföra regelbundna quratelsmöten där diskussioner förs om kommande 

verksamhet och fördelning av arbetsuppgifter, fatta beslut i frågor där hela 

Quratelet bör vara samlat samt ge feedback och utvärdera veckan som gått 

• Att representera Kristianstads nation och dess värderingar såväl utåt som in i 

organisationen. 

• Att tillsammans verka för ökad sammanhållning, trivsam arbetsmiljö och i 

övrigt god stämning på nationen. 

• Att tidigt varje termin genomföra en utbildningsdag för förmännen och 

därigenom tillse att förmännen får tillräcklig kunskap gällande Nationen, dess 

ordning och reda samt rutiner.  

• Att ha en gemensam quratelsöverlämning vid terminsstart med såväl 

avgående som pågående medlemmar av Quratelet. 

 
Utöver detta ska Quratel även kunna: 

• Skriva in nya medlemmar. 

• Besvara medlemmarnas vanligaste frågor kring medlemskap, 

terminsräkningar, gästkort och vår verksamhet. 

• Hantera brandlarm och inbrottslarm. 

• Sälja gästkort. 

• Ta emot kontantbetalningar. 

 
 
 

 



Som quratelare på Kristianstads Nation får du: 

• Ett rött KK-kort - ger dig gratis inträde samt företräde i kön för dig och en kompis 

(student eller icke-student) på alla Lunds nationers utskott. 

• Gå gratis på nationens sittningar. 

• Gratis mat på nationens utskott. 

• Följa med på Tornaluncher, Tornafester, KK-fester, Studentlundsfester och 

baler. 

• Möjlighet att delta på vänföreningars baler och andra evenemang i Uppsala, 

Oslo, Helsingfors, Åbo, Köpenhamn och Tartu. 

• En gratis medalj på Snapphanefesten. 

• Ett kraftigt subventionerat quratelsinsignie. 

• Förtur till biljettsläpp och subventionerade priser på större arrangemang. 
 

  



ProQurator Social 
 

Posten som ProQurator Social är en oarvoderad halvtidspost som har huvudansvarar för 

lokaler och förmän samt delat inköpsansvar med Källarmästare. 

 

1. Lokaler 

• 1.1. Ha huvudansvaret för nationens lokaler. 

• 1.2. Kontrollera att all utrustning i nationens lokaler fungerar. 

• 1.3. Tillse att förbandslådor och förbandsmateriel alltid finns tillgängligt i 

verksamhetslokalerna. 

• 1.4. Ansvara för kontakten med Husförman, Gillisförman samt Källarmästare 

avseende lokaler, utrustning och reparationer. 

• 1.5. Sköta nationens kontakter med serviceföretag inblandade i verksamheten 

och skötseln av lokalerna. 

• 1.6. I mån av kunskap själv reparera och underhålla lokaler och utrustning 

eller ansvara för att reparatör kontaktas. 

• 1.7. Ansvara för ordningen i kylar, frysar och hyllor samt uppmärkningen av 

dessa i torrförråd. 

• 1.8. Informera berörda förmän om verksamhet genomförs i lokalerna som 

påverkar deras möjlighet till vistelse däri. 

• 1.9. En gång per termin genomföra inventering av köket och dess redskap, 

köksutrustning, städutrustning, stolar och bord, entré-utrustning (stämplar, 

galgar med mera).  

• 1.10. Är huvudansvarig för koordinering av reststäd som genomförs av 

förmännen.  

• 1.11. Att ansvara för att rutiner för livsmedel samt miljö- och hälsa följs och 

uppdateras vid behov. 

• 1.12  Ha huvudansvaret för fixardagar samt se till att de genomförs två gånger 

per termin. 

• 1.13  Att en gång i veckan rensa livsmedelskylar på gammal och/eller 

överbliven mat. 

• Att aktivt arbeta för att ge bort utskottsrester till förmän och husare 

istället för att slänga. 

• 1.14 Ansvara för att Quratelet städar expen en gång i veckan. 

 

2. Inköp 

• 2.1. Vara inköpsansvarig för Nationen avseende plast-, kemikalie-, pappers 

och städmaterial. 

• 2.2. Ansvara i samråd med Källarmästare för att veckoutskotten samt specifika 

event såsom Tegelbruket och Snappis har alla schablonvaror de behöver 

tillgängligt för sin aktivitet. 

• 2.3. I samråd med övriga i Quratelet se till att nödvändiga material finns i 

tillräcklig kvantitet och kvalitet, såsom;  



• Porslin, köksutrustning, förbrukningsmateriel, städmateriel och 

kontorsmateriel.  

 

3. Förmännen 

• 3.1. Ha huvudansvaret för förmännen. 

• 3.2. Agera kontaktperson för Sexmästare, Vierimästare, Bak- och 

lunchmästare, Gillisförman, Lunchförmän, Bakförman och Sittningsförmän. 

• 3.3. Informera utskottsmästare och förmän när särskilda event händer som 

påverkar veckoutskotten, t.ex. uthyrningar, tentaveckor, spääx etc. så dessa 

kan anpassa sina resurser efter förväntat resultat. 

• 3.4. Föra talan för de förmän vars utskott PQs ansvarar för i interna möten. 

• 3.5. Vid slutet av varje termin utföra en utvärdering med utskottsmästare 

tillsammans med Källarmästare. 

 

4. Övrigt 

• 4.1. Hålla seniorskollegiet informerade avseende sina ansvarsområden. 

• 4.2  Ansvara för att det serveras fika på nationsmöte 1 och 2 samt middag på 

nationsmöte 3 varje termin. 

• 4.3. I samråd med Källarmästare ansvara för att någon deltar på 

Inköpskollegiemöten. 

 

5. Delade uppgifter 

 

Inköp 

• 5.1 Tillsammans med PQe och Källarmästare hålla goda leverantörskontakter 

(för att utnyttja kampanjer, events och sponsring). 

 

Förmän 

• 5.2. Tillsammans med Quratelet planera förmannautbildning i inledningen av 

varje termin. 

• 5.3. Tillsammans med Quratelet planera en förmannaresa per termin samt 

tillsammans med Quratelet och Seniors planera en förmannaavslutning i slutet 

av varje termin. 

• 5.4. Tillsammans med Utskottsmästare agera stöd till förmännen i dess roll 

som utskottsansvariga. 

• 5.5. I samarbete med berört Quratel och Utskottsmästare sammankalla till och 

hålla i uppstartsmöte samt regelbundna utvärderingsmöten. 

• 5.6. Tillsammans med Källarmästare samt avgående Utskottsmästare hålla i 

en utbildning för utskottsmästare innan terminen börjar. 

• 5.7. Tillsammans med övrigt Quratel regelbundet utvärdera belöningssystemet 

för förmännen och jobbare. 


