Styrdokument för Lärarstudenternas
Klubbmästeri
Antaget av KM-möte 2020-11-02.

1. Medlemskap
Inträde
Medlemskap inom Klubbmästeriet erhålls genom att fullgöra en Kandidatperiod.
Klubbmästarparet i samråd med Ceremonimästaren avgör om kandidat fullgjort sin
Kandidatperiod. Klubbmästeriet äger rätt att neka inträde, dock ej på grunder som går under
diskrimineringslagen. Efter fullgjord Kandidatperiod ska en inträdesavgift betalas.
Inträdesavgiften innebär, förutom medlemskap i Klubbmästeriet, ett livslångt medlemskap i
moderföreningen Föreningen Lärarstudenterna. Summan för inträdesavgiften fastställs av
Klubbmästeristyrelsen i samråd med Föreningen Lärarstudenternas kassör, och ska
meddelas personer som genomgår Kandidatperioden i god tid innan Kandidatperiodens slut.
Inbetald inträdesavgift återbetalas ej.

Medlemsformer
Inom Klubbmästeriet finns det tre medlemsformer: Aktiv, Gamling och Pausad. Samtliga
medlemmar ska i anslutning till Klubbmästeriets verksamhet följa god föreningssed och
agera i enlighet med Föreningen Lärarstudenternas styrdokument.

Aktiv
Man räknas som Aktiv inom LäS KM i fyra terminer. Man börjar räknas som Aktiv den termin
man fullgör Kandidatperioden. Arbetskravet börjar gälla dagen efter man har fullgjort
Kandidatperioden.
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Åtaganden
Som Aktiv i Klubbmästeriet åtar man sig att verka för att Klubbmästeriets verksamhet kan
fortlöpa och för dess återväxt. Man måste ha fullgjort sina åtaganden gentemot
Klubbmästeriet för att få Gamla.
Som Aktiv arbetar man pub tillsammans med sitt arbetslag och följer det schema som
arbetslagsledaren sätter upp. I det fall man inte kan närvara vid sitt tilldelade
pub-arbetspass har man som Aktiv skyldighet att meddela arbetslagsledaren och göra sitt
bästa för att hitta en ersättare inom Klubbmästeriet. Man måste ha arbetat minst 80% av
sina pub-arbetspass under sin Aktiv-period för att få Gamla.
Som Aktiv arbetar man även minst ett pass varje termin under moderföreningen Föreningen
Lärarstudenternas välkomstaktiviteter. Under dessa arbetspass är huvudsyftet att
representera Klubbmästeriet.
Under klubbmästeriets Kandidatperiod åtar man sig som Aktiv att varje termin arbeta ett
pass under Invigningsaktiviteterna.
Som Aktiv arbetar man en Valborgspubrunda (VPR) för Klubbmästeriets räkning. Uteblivet
arbetspass under en VPR går att kompensera genom arbete under en framtida VPR.
Som Aktiv arbetar man även totalt tre sittningar för Klubbmästeriets räkning. Dessa
sittningar är vanligtvis sittning under Kandidatperiod, KMR-sittning samt Föreningen
Lärarstudenternas Introgasque. Det går att kompensera för uteblivet sittningsarbete genom
arbete under annan sittning.

Förmåner
En Aktiv Klubbmästerist får tillgång till hela Klubbmästeriets verksamhet, varav en del endast
är öppen för mästerister inom LäS KM, samt alla Föreningen Lärarstudenternas aktiviteter.
Man får även tillgång till andra KMR-anslutna mästeriers KMR-exklusiva evenemang. Det är
enbart när man har blivit upptagen som Aktiv Klubbmästerist som man har rätt att bära
Klubbmästeriets lila overall. Man erhåller även ett livslångt medlemskap i moderföreningen
Föreningen Lärarstudenterna.
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Gamling
När ens Aktiv-period är avklarad har man rätt att Gamla. Som Gamling har man inga
åtaganden och får åtnjuta alla medlemsförmåner Klubbmästeriet har att erbjuda. Gamling är
man på livstid. Enbart Gamlingar äger rätt att bära Gamlingmärket.

Pausad
Som Aktiv Klubbmästerist har man rätt att pausa sin Aktiv-period. Detta görs genom att
meddela Klubbmästarparet. Man har rätt att återuppta sin Aktiv-period som tidigast
nästkommande termin efter att man har pausat. Som Pausad inom Klubbmästeriet har man
inte rätt att delta i Klubbmästeriets interna verksamhet eller KMR-exklusiva evenemang
arrangerade av andra KMR-anslutna mästerier i Stockholm. Man har som Pausad inte rätt att
söka ansvarsposter inom Klubbmästeriet. Väljer man att pausa sitt KM-medlemskap under
tiden som man innehar en sådan ansvarspost entledigas man skyndsamt.

Utträde
Om medlem önskar utträde ur enbart Klubbmästeriet ska detta meddelas till
Klubbmästarparet och Ceremonimästaren. Önskar medlem utträde ur Föreningen
Lärarstudenterna ska detta meddelas föreningens presidium. Önskemål om utträde ska alltid
beviljas. Medlem som har begärt utträde ur Klubbmästeriet har ej rätt att återuppta sitt
medlemskap utan att diskutera saken med Klubbmästare och Ceremonimästare för att åter
registreras som medlem.

Disciplinärenden
Avstängningar
Klubbmästeriet lyder under moderföreningen Föreningen Lärarstudenternas styrdokument
vilket bland annat innebär att Klubbmästerist som har brutit mot Föreningen
Lärarstudenternas stadga §5 moment 6 kan avstängas från all föreningsverksamhet. Fråga
om avstängning ska hanteras av klubbmästeristyrelsen som sedan tar det vidare till
Föreningen Lärarstudenternas styrelse där beslut om avstängning fattas.
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Avvisningar
Klubbmästeriet ansvarar över de aktiviteter Klubbmästeriet anordnar. Detta innebär att
person som agerar hotfullt eller på annat sätt inte följer Föreningen Lärarstudenternas
uppförandepolicy kan avvisas av Serveringsansvarig. Vid aktiviteter utan Serveringsansvarig
kan Klubbmästare avvisa personer som uppvisar sådant beteende. Bryter en person
återkommande gånger mot uppförandepolicyn kan personen nekas framtida tillträde till
Klubbmästeriets aktiviteter. Gäller detta en medlem tas det upp som ett disciplinärende med
Föreningen Lärarstudenternas styrelse.

2. Verksamhet
Tisdagspub
En stor del av Klubbmästeriets verksamhet utgörs av puben. Den hålls på tisdagar och
arbetslagen turas om att jobba.

Arbetslagen
Det finns tre arbetslag inom LäS KM: Bengt and the Gypsies, Bitches and Hegoats, och
Murphy’s. Dessa tre turas om att jobba puben efter ett rullande schema. Arbetslagen leds av
varsin arbetslagsledare som ansvarar för att sätta upp ett jobbschema för arbetarna och ha
ett övergripande ansvar över pubarbetet. Varje arbetslag ska varje termin ha planerat in en
storpub, alltså en pub som har öppet 17-01.
Man delas in i ett arbetslag vid Kandidatperiodens slut. Det är möjligt att byta arbetslag
under sin Aktiv-period, önskemål om detta ska meddelas klubbmästeristyrelsen.

KMR
LäS KM är anslutet till SSCO:S Klubbmästarråd (KMR). I enlighet med KMR:s bestämmelser
ska Klubbmästeriet därför anordna en KMR-sittning varje termin.

VPR
Klubbmästeriet ska varje år delta i Valborgspubrundan (VPR).
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Interna event
En del av Klubbmästeriets verksamhet är och ska förbli intern. Interna aktiviteter utgörs av,
men är inte begränsade till, Skjut, medlemsträffar, arbetslagsträffar samt allt under
Kandidatperioden.

3. Beslutande organ
KM-möten
KM-möten är Klubbmästeristernas främsta möjlighet till påverkan. KM-möten ska hållas
minst en gång per termin. Beslut som fattas på KM-möten kan inte ändras av
klubbmästeristyrelsen. Kallelse till KM-möten ska skickas ut till medlemmarna senast två
veckor innan mötesdagen. Endast Aktiva och Gamlingar har rösträtt på KM-möten. Pausade
medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Avstängda eller uteslutna medlemmar har inte
rätt att närvara på KM-möten.
På KM-möten i slutet av varje termin ska det hållas val till Köksmästare och Föräldrar. I
december varje år ska det hållas val till Klubbmästare och Vice Klubbmästare.

Klubbmästeristyrelsen
Klubbmästeristyrelsen är Klubbmästeriets verkställande organ och har till syfte att driva
Klubbmästeriets verksamhet framåt. Klubbmästare är sammankallande i
klubbmästeristyrelsen och har även utslagsröst vid lika röstetal.

Ceremonimästare och Överceremonimästare
Ceremonimästare har till uppgift att se till att Klubbmästeriets traditioner, ceremonier och
hemligheter bibehålls och utvecklas. Ceremonimästare har därför vetorätt i beslut som rör
Klubbmästeriets traditioner, ceremonier och hemligheter. Endast den som är eller har varit
Ceremonimästare har rätt att bära Ceremonimästarmedaljen.
Ceremonimästare utser sin egna efterträdare i samråd med tidigare Ceremonimästare. Ny
Ceremonimästare ska utses inom fyra år från sittande Ceremonimästares tillträde. Har
sittande Ceremonimästare inte utsett en efterträdare inom fyra år ska Överceremonimästare
utse en ny Ceremonimästare i samråd med klubbmästeristyrelsen.
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Avgående Ceremonimästare ska lära upp en Ceremonimästaraspirant. När denne har
genomgått sin aspirantperiod och svurit Ceremonimästareden tillträder avgående
Ceremonimästare som Överceremonimästare och tidigare Överceremonimästare entledigas
automatiskt. Överceremonimästaren har till uppgift att vara tillgänglig för frågor från
Ceremonimästaren och Klubbmästarna om sådant som rör Ceremonimästarrollen eller
Klubbmästeriet i stort. Ceremonimästaren och Överceremonimästaren har närvaro- och
yttranderätt på klubbmästeristyrelsens möten.

4. Klubbmästeristyrelsen
Klubbmästare
Klubbmästaren är Klubbmästeriets ordförande. Klubbmästaren har yttersta ansvar för att:
-

Klubbmästeriet följer Föreningen Lärarstudenternas styrdokument

-

ha kontakt med Samhällsvetenskapliga föreningen om sådant som rör puben

-

Tisdagspuben bedrivs

-

traditionsenliga fester hålls

-

kalla till klubbmästeristyrelsemöten

-

kalla till KM-möten

-

se till att Klubbmästerister får gå SA-utbildning

-

se till att Kandidaturen genomförs

-

sköta allt administrativt inom KM

-

delta på KMR-möten och Pubråd

-

se till att medlemmarna trivs i Klubbmästeriet

Klubbmästaren har ett ständigt mandat i Föreningen Lärarstudenternas styrelse som
ordinarie ledamot.

Vice Klubbmästare
Vice Klubbmästare är Klubbmästarens högra hand tillika Klubbmästeriets vice ordförande.
Vice Klubbmästaren har på pappret inte samma ansvar för Klubbmästeriets verksamhet som
Klubbmästaren men i praktiken är det inte någon skillnad i arbetsbörda. Vice Klubbmästaren
har ett ständigt mandat som personlig suppleant för Klubbmästaren i Föreningen
Lärarstudenternas styrelse.
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Skattmästare
Skattmästaren är den person som håller koll på Klubbmästeriets intäkter och utgifter, och
har uppgifter såsom att sammanställa kvitton i enlighet med instruktioner från Föreningen
Lärarstudenternas kassör. För att kunna genomföra detta uppdrag måste Skattmästaren ha
koll på Klubbmästeriets budgetpost i Föreningen Lärarstudenternas budget. Skattmästaren
har regelbunden kontakt med Föreningen Lärarstudenternas kassör och ska medverka i
arbetet med att ta fram en ny budget för Föreningen Lärarstudenterna inför nästkommande
verksamhetsår genom att ge synpunkter på hur Klubbmästeriets budgetpost kan utformas.
Skattmästare är en ordinarie styrelsepost.

Köksmästare
Köksmästaren har ansvar över Klubbmästeriets sittningar, alltså att se till att de planeras och
verkställs. Köksmästaren har också ansvar över Klubbmästeriets pub under VPR.
Köksmästaren väljs terminsvis.
Köksmästare är en ordinarie styrelsepost.

PRixare
PRixaren har ansvar över Klubbmästeriets marknadsföring och sociala mediekanaler. I
arbetet ingår att designa affischer eller annat grafiskt material, skapa Facebook-evenemang
för Klubbmästeriets externa aktiviteter och se till att Klubbmästeriets sociala mediekanaler
hålls levande och aktuella.
PRixare är en ordinarie styrelsepost.

Arbetslagsledare
Det finns traditionellt sett tre arbetslagsledare, en för varje arbetslag. Arbetslagsledaren
väljs inom arbetslaget och kan vara kvar på sin post så länge arbetslaget tillåter.
Arbetslagsledaren ansvarar för att leda arbetet under puben och se till att det fungerar väl.
Det rekommenderas att arbetslagsledaren har STAD-utbildning för att kunna vara
Serveringsansvarig, men detta är inte ett krav. Är arbetslagsledaren inte STAD-utbildad har
denne ansvar att utse en Serveringsansvarig (som har ett intyg på att hen har genomgått
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STAD-utbildning) till varje pub. I de fall där Arbetslagsledaren och Serveringsansvarig är
olika personer skall de samarbeta väl.
Arbetslagsledare är en ordinarie styrelsepost.

Kvartermästare
Kvartermästaren ansvarar över Klubbmästeriets material. Kvartermästaren ska föra
inventering över det material som finns och beställa in nytt när så krävs. Exempel på
beställningsvaror är märken, medaljer, barblades, capshanddukar, overaller och
Klubbmästeriets profiltröjor.
Kvartermästare är en suppleantpost i styrelsen.

Spexare
Spexaren är den person som håller koll på alla fester runt om i Studentstockholm. Spexaren
ser till att informera Klubbmästerister om uppkommande evenemang och har också ansvar
för att anmäla Klubbmästerister till KMR-exklusiva evenemang. Det är också Spexaren som
tar fram sånghäften till Klubbmästerievenemang och den som ska värna spexkulturen inom
Klubbmästeriet.
Spexare är en suppleantpost i styrelsen.

Klubbmästeristyrelsens åligganden
Det åligger klubbmästeristyrelsen att
-

besluta om sådant som rör Klubbmästeriets verksamhet

-

hantera disciplinärenden inom Klubbmästeriet

-

verka för Klubbmästeriets bästa

-

sprida kännedom om Klubbmästeriet och Föreningen Lärarstudenterna i
student-Stockholm

-

följa den budget som Föreningen Lärarstudenterna har satt upp

-

i god tid inför varje årsmöte inom Föreningen Lärarstudenterna lämna en
verksamhetsberättelse till föreningsstyrelsen
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-

i god tid inför varje årsmöte inom Föreningen Lärarstudenterna lämna en
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till föreningsstyrelsen

5. Övriga ansvarsposter
Föräldrar
Föräldrarna har ansvaret för att leda Kandidatperioden. De sköter all kontakt med
Kandidaterna och ser till att Kandidaterna ges möjlighet att lära sig det som behövs för att
de ska kunna bli upptagna som fullvärdiga medlemmar i Klubbmästeriet. Varje
Kandidatperiod behöver två till fyra Föräldrar. Till Förälder kan väljas Aktiv Klubbmästerist
eller Gamling. Föräldrarna behöver under hela processen inför, under och efter Kandidaturen
samarbeta tätt med Klubbmästarparet och Ceremonimästaren för att anpassa schemat, se
till att lokaler är bokade, event kommer upp och att traditioner följs.
Eftersom Föräldrauppdraget är ett tidskrävande sådant kan en Förälder som är Aktiv
Klubbmästerist under Kandidatperioden få sitt åtagande gentemot Klubbmästeriet mildrat på
så sätt att pubarbete blir frivilligt, detta då Föräldrar på ett stort och mycket viktigt sätt
bidrar till Klubbmästeriets välmående. Det uppmanas dock starkt att Aktiv med
Föräldrauppdrag som väljer att inte arbeta pub under Kandidatperioden på egen hand hittar
någon Klubbmästerist som kan ersätta en under arbetspasset.

6. Övriga bestämmelser
Lättnader av åtaganden vid Generalsuppdrag
Om en Aktiv klubbmästerist har ett uppdrag som General inom Föreningen
Lärarstudenternas Lärarinsparquen mildras dennes åtagande gentemot Klubbmästeriet
genom att hen inte måste arbeta på pubar under Lärarinsparquen, detta eftersom
Lärarinsparquen ofta bidrar med potentiella medlemmar till Klubbmästeriet samt att arbetet
som General är intensivt och krävande. Klubbmästeriet vill inte slita ut sina medlemmar och
låter därför Aktiva med Generalsuppdrag frivilligt arbeta pub under Lärarinsparquen. Det
uppmanas däremot starkt att Aktiv med Generalsuppdrag som väljer att inte arbeta pub
under Lärarinsparquen på egen hand hittar någon Klubbmästerist som kan ersätta en under
arbetspasset.
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