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Formål og omfang

Dette dokumentet beskriver arbeidsoppgaver og plikter for Krosjef, kjellersjefen i H.M. Aarhønen –
Bygningslinjens forenings kjellerstyre.

2

Definisjoner og forkortelser
Byggstudent
Kroa
HMA

3

Student ved masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU Trondheim
Aarhønekroa i Moholt allé 10

H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

Beskrivelse

3.1 Stillingens formål

Krosjef er daglig leder for næringsvirksomheten Kroa og har overordnet ansvar for at Kroa driftes på en forsvarlig
måte. Krosjef leder i tillegg Krogjengen (se eget styringsdokument for Krogjengen). Krosjef skal samarbeide med
Skogvokter i HMAs Hovedstyre, og er gjennom sitt verv en representant for Kroa, og dermed også HMA.
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3.2 Valg til stilling og varighet
Stillingen velges inn hvert år på den ordinære generalforsamlingen til HMA. Avtroppende Krosjef skal bli sittende
i Krostyret til påtroppende Krosjef har blitt registrert som daglig leder. Prosessen med omregistrering av daglig
leder skal iverksettes umiddelbart etter generalforsamling. Forrige innehaver av stillingen har ansvar for
gjennomføring av erfaringsoverføring for nyvalgt Krosjef.
3.3 Ansvarsområde
Krosjef har ansvar for å ta opp Krostyret iht styringsdokumentet for opptak for verv. Krosjef er, sammen med
resten av Krostyret, ansvarlig for å forvalte Kroa og sørge for at det holdes arrangementer for å glede
byggstudentene i løpet av det året vervet innehas. Krosjef skal følge opp at de øvrige i kjellerstyret har kontroll
på sine respektive ansvarsområder. Krostyret beskrives også i styringsdokumentet for Krogjengen.
3.4 Skjenkebevilling
Krosjef står ansvarlig for Kroas skjenkebevilling. Skjenkebevilling utstedes av kommunestyret, og må derfor søkes
om på nytt hvert fjerde år. Det må tas stilling til om Kroa skal skaffe sitt eget organisasjonsnummer i god tid før
neste kommunestyrevalg (høst 2019).
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Fullmakt
Krosjef har som leder av Krostyret stemmerett ved ordinære Krostyremøter. Ved stemmelikhet teller Krosjefs
stemme dobbelt.
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Referanser
●
●
●
●
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Aarhønens statutter
Erfaringsskriv
Krogjengen - Styringsdokument
Opptak til verv i Aarhønen - Styringsdokumentet

Maler/skjema
● Ingen
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Endringer fra forrige utgave

For styret

Marie Bjørndal
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