Undergruppare och funktionär
Det finns många olika områden som Quarnevalen behöver hjälp med. Vi behöver också
personer som arbetar på olika ansvarsnivåer. Här nedan kan du därför läsa om skillnaden
mellan Undergruppare och Funktionär.
UNDERGRUPPARE:
Detta är du: Du är en person som vill lägga ner tid på Quarnevalen och gärna ha en egen
ansvarspost. Detta betyder att du kommer att vara mer involverad i evenemanget och får i
många fall även en egen personalkrets att sköta. För att vara Undergruppare krävs att du
kan lägga ner en del tid och är ansvarsfull. General-, Nöje- och Tågstyret har olika
ansvarsposter att erbjuda.
Detta får du: Förutom en grym erfarenhet får du en fin OVERALL och en grym TACKFEST.
FUNKTIONÄR:
Detta är du: Du vill gärna engagera dig i Quarnevalen men kan inte lägga ner så mycket tid
eller vill inte ha särskilt mycket ansvar. Quarnevalen behöver massor av Funktionärer i Nöjeoch Tågstyret.

Nöjestyret
Nöjestyret är uppdelat i två delar: Slutfest och Öltält.
SLUTFEST:
Slutfesten går av stapeln efter Quarnevalståget den 13:e maj. Etablering och avetablering
sker innan och efter slutfesten.
Följande poster finns att söka under slutfesten:
Logistik- och säkerhetsansvarig:
- Ansvarig för planeringen av logistik och säkerhet runt arrangemanget, ansvarig för
brandvakter och att det finns första-hjälpenkit utdelade. Primärt ansvarig för kontakt med
vakterna. Ansvarig för att planera ett upp- och nedriggningsschema samt, tillsammans med
Personalansvarig, för att se till att alla vet vad som ska göras vid upp- respektive nedriggning.
Personalansvarig
- Ansvarig för rekrytering av slutfestpersonal (Festisar). Under kvällen ansvarig för att
personalen får den information de behöver, för att det finns personalmat samt för
personalschemat. Krävs samordning med logistik för planering av hur många som behövs för
upp- respektive nedrigg och när folk behövs.
Mat- och serveringsansvarig
- Ansvarig för kontakt med cateringföretag samt planering av servering och
uppläggningsstationer. Ansvarig för specialkosten och att den fungerar. Ansvarig för alla
matstationer ”popcorn-maskin” / ”Glassmaskin”, ”sockervadd” samt ev. en korvstation
under kvällen. Ansvarig för kontakt och samordning med foodtrucks.
Bar-och dryckesansvarig
Ansvarig för planeringen av bar-och dryck samt för planernigen av utbud. Ansvarig för
barpersonal och schema under kvällen.
ÖLTÄLT:
Tältplatsen etableras från den 28 april, och öppnar en vecka senare den 5 maj. Öppettiderna
för tältet är 17:08-01:00 varje dag fram till den 11 maj.
Gemensamma uppgifter för alla är servering av öl, plock, entrén, upp- och nedrigg samt att
ha kul!
Olika områdesansvar finns:
Baransvarig - Ansvarig för det stora tältet. Ser till att saker fungerar i baren där och att tältet
är i bra skick.
Loungeansvarig - Ansvarig för det lilla loungetältet och vad som händer där. Ser till att saker
fungerar i baren där.
Områdesansvarig - Ansvarig för att området ser bra ut när det öppnar, samt de Q-jippon som
kommer hållas på tältplatsen.
Artist- & eventansvarig - Ansvarig för alla artister och företag som kommer vara i tälten,
samt övriga event.
Teknikansvarig - Ansvarig för att ljud och ljus i tältet fungerar som det ska innan och under
uppträdanden.

Logistikansvarig - Ansvarig för logistiken, samt kontakten med Ölhäfveriet under dagar och
kvällar.

Generalsstyret
SÄLJ:
Säljundergruppare är uppdelade i två kategorier, nämligen BRUXevent och Företagsvärd. Vi
söker här engagerade, glada och utåtriktade individer som inte är rädda för att prata och
som även älskar att ge förstklassig service till våra deltagare och till de
företagsrepresentanter som kommer att vara på plats under byggveckan i maj.
BRUXevent:
BRUXanvisningen är Quarnevalens programblad, och alla Byggare får 52 var. Denna tidning
säljs för att deltagarna skall ha möjlighet att finansiera sin anmälningsavgift till Quarnevalen.
För att göra det lättare för Byggarna att sälja BRUXen kommer det under april månad
anordnas BRUXevent ute på stadens gator. Dessa BRUXevent kommer innefatta flera roliga
jippon, bland annat med företag. Hjälp kommer främst behövas under perioden 6 april till 27
april, några timmar i veckan och mer på helgen.
Företagsvärd:
Under Quarnevalsveckan kommer en hel del företag vara på plats, både på Byggplatsen och i
Öltältet. Som Företagsvärd är din uppgift att se till att de företag som finns på plats har vad
de behöver samt att de företagsevent och jippon som anordnas flyter på bra. Hjälp kommer
främst att behövas mellan 5:e och 13:e maj.
Om man vill delta som Undergruppare både under BRUXeventen som sker under april
månad och som Företagsvärd eller någon annan form av Undergruppare under
Quarnevalsveckan i maj är det inga problem.

Ekonomi:
Ekonomi har hand om försäljningen av merchandise, administrerar inpassagen till
Byggplatsen samt ser till att Byggarna får sina Slutfestband.

Tågstyret
Tågstyret har hand om Byggplatsen och själva Quarnevalståget. Tågstyret behöver hjälp från
slutet av april till mitten av maj. Individuella scheman läggs.
Undergruppare
Du är en person som tycker om att jobba med människor och är engagerad i de uppgifter du
får. Samtidigt ser du till ha roligt på jobbet. Att vara händig är självklart inget krav - man
kommer långt med ett glatt humör. Varje post har sin specifika arbetsbeskrivning men alla
ska hjälpa till med införskaffning av material, bygga byggplats inför Quarnevalen, vara
byggarna behjälpliga under byggveckan, festa under slutfesten och hjälpa till att avveckla
byggplatsen efter Quarnevalen. Byggplatsen skall återställas och förråden ska fyllas med allt
vettigt som blivit över, saker skall skickas tillbaka och alla sopor ska slängas. När
avvecklingen är slut går vi tillsammans på tackfesten och njuter av allt vi har åstadkommit.
Följande alternativ finns:
Bygg: SQRUV
Du etablerar byggplatsen samt ser till att allt material och alla verktyg finns på plats och är
tillgängligt för byggarna. Det kan även hända att du får hjälpa till och hämta material till
byggarna. På byggplatsen kommer du att agera Byggchefens förlängda arm. Under veckan
delar du ut material (förutom stål) och verktyg till samtliga byggare. Du kommer även att
hjälpa de bidrag som har lite problem och lösa vissa byggtekniska problem. Huvuduppgiften
är att se till att årets Quarnevalståg blir det snyggaste någonsin.
Kom: STIFT
Du är tillsammans med Komchefen ansvarig för stål och svets på byggplatsen. Du hjälper
även till att bygga upp byggplatsen inför Quarnevalen och med att vara byggarna behjälpliga
under byggveckan.
Qvalitet: KNAPPNÅL
Du ska tycka om att hjälpa folk och får gärna vara kreativ och idérik. Som Knappnål har du
hand om den generella Qvaliten i Quarnevalen, vilket innebär att du jobbar med att
förbättra qvaliteten på tåget och Byggplatsen. Det behövs därför personer som är ansvariga
för att hjälpa Byggarna förverkliga sina visioner, ha hand om mat och dryck på Byggplatsen,
stå för workshops, specialmaterial och systuga.
Q-pol: Q-SÄK
Som Q-SÄK får du bland annat bygga upp Byggplatsen, ansvara för sjukvårdstält och
brandutrustning, vakta Byggplatsen och Öltältet nattetid, kontrollera inpasseringen vid
ingången till Byggplatsen och se till att Byggplatsen är i gott skick. På Quarnevalsdagen är QSÄK ansvariga för varsin grupp funktionärer och avspärrningarna längs tågvägen samt att
VIP-läktaren kommer upp och ner.

Nöjestyret – Funktionär
ÖLTÄLT:
Funktionärerna i öltältet kallas Nissar.
Uppgifter för Nissar är att:
- Arbeta minst 5 kvällar i tältet. Ingår i arbetet: Servera öl, se till att området är rent och fint,
rigga upp området, vakta entrén, affischera på lämpliga ställen, vara glad och rolig!
- Hjälpa till vid etablering av tältet minst en av dagarna mellan 28 april och 4 maj.
- Hjälpa till vid avriggning av tältet minst en av dagarna från stängning av tältet den 11 maj
fram till 15 maj.
Vad ni får:
En kul vecka i Maj!
Merchandise från pripps och våra partners.
Möjlighet att köpa biljett till slutfesten!
SLUTFEST:
Slutfestfunktionär kallas "Festisar"! Festisarnas uppgifter är att arbeta:
- Minst ett pass på fredagen under uppriggning
- Hela lördagen
- Minst ett pass på söndagen under nedriggning.
Om de vill är Festisarna självklart varmt välkomna att jobba mer under veckan!
Vad får man då?
Förutom en superkul helg och stoltheten av att vara med och arrangera studentsveriges
häftigaste fest får man också:
- Nya vänner
- En kick-off!
- Roliga prylar från Pripps (såsom barhanddukar m.m.) och våra andra partners
- En grym tackfest den 24 maj (Festisarna är de enda funktionärerna som får hänga med på
Tackfesten med stort T!)
Tågstyret - Funktionär
Under Quarnevalsdagen/tåget kommer ett flertal personer behövas som avspärrningsvakter
längs tågvägen. Detta är en fantastisk möjlighet att vara med och arrangera ett stort event.
Du får mat och dryck under dagen och får se Quarnevalståget från första parkett!

