Motion om caféverkare
Sedan ett par år har det ingått i ämbetsmannaskapet i JF att man förväntas vakta kassan på Jontes
stuga under i vart fall en halv dag per termin. Det har sina fördelar. Framför allt skapar det
(förhoppningsvis) en känsla av gemensamt ansvar för och gemenskap kring Jontes stuga och JF i
stort.
Efter orimligt mycket reflektion över frågan har vi dock landat i att nackdelarna väger över
fördelarna. Vi ser att cafépassen ibland ekar tomma (även när det inte råder pandemitider). Det är
svårt att hitta ett bra sätt att ändra på det. Vissa år har rätten att delta på ämbetsmannafester ibland
villkorats med cafépoäng, men när det incitamentet ändå inte räcker står man där med en fest där
under ett dussin personer både kan och får komma – vilket gör festen sämre. Förutom att det är
tråkigt i sig skadar det förutsättningarna för att bygga gemenskap, glädje och en kår med ett starkt
varumärke där många vill engagera sig. Därför har man under de senaste åren gått över till att i
högre grad jobba med morötter (t.ex. förtur till avslutningen och gratis förtäring på fester) snarare
än piska. Men då tycks incitamenten för att ta de där cafépoängen ha minskat så mycket att ingen
känner sig manad – en ond cirkel som bara tjänar till att ge köksmästaren gråa hår.
Vi ser framför allt två anledningar till att förändra systemet:
1. Att ämbetsmannagruppen i hög grad blir ett forum för köksmästaren att efterlysa
caféverkare påverkar JF negativt. Mindre utrymme blir kvar till annan kommunikation. De
som struntar i Jontes kanske väljer att stänga av notiser från gruppen. Framför allt riskerar
man att skapa en bild hos ämbetsmännen av att viljan att engagera sig i Jontes eller JF i
stort är lägre än vad den egentligen är. Ämbetsmannagruppen bör vara ett forum för glädje,
inte för stressad och tidvis lätt desperat jakt på bemanning till stugan.
2. JF är en så mycket mer än Jontes. Vi är en studentkår. Vår studiebevakade och
arbetsmarknadsanknutna verksamhet är minst lika viktig som den studiesociala. Jontes
stuga är naturligtvis viktig både för den interna gemenskapen och som medlemsnytta, men
den verksamhet som bedrivs utan koppling till stugan förtjänar att stå i centrum minst lika
mycket som Jontes. Bara en sådan sak som att köksmästaren tar mer plats i
ämbetsmannagruppen än presidiet och övriga styrelsen försvårar för kårledningen att stärka
JF varumärke som mer än en fika- och festförening. Det måste vara möjligt att känna att
man utfört sitt ämbete med den äran och gjort sig förtjänt av en medalj även om man bara
vill engagera sig i t.ex. studiebevakning eller kontakt med arbetslivet. Caféverkandet bör
därför bli en mindre central del av JF:s internkultur.
Det mest uppenbara alternativet till caféobligatoriet är att ett antal ämbetsmän (arbetstitel:
”caféverkare”) får särskilt ansvar för att hålla Jontes öppet genom att stå X pass/månad. 20
vardagar per månad medför t.ex. att 20 personer skulle behöva stå en heldag var per månad, vilket
nog vore rimligt (jmf att en klubbverkare förväntas stå två pass per månad). Vår förhoppning är att
JF är tillräckligt attraktivt för att 20 personer, t.ex. T1:or färska från recceveckan, skulle kunna ta
sig an det som en språngbräda in i JF. Det behöver inte betyda att andra baksugna ämbetsmän inte
kan ta ett pass då och då, efter dialog med köksmästaren, men huvudansvaret flyttas från
ämbetsmannakollektivet som helhet till caféverkargruppen.
Man bör dock inte ha allt för höga förväntningar – Rom byggdes inte på en dag. Beroende på
söktrycket nu till denna stämma och i september kanske det inte är rimligt att helt avveckla
caféobligatoriet till att börja med. Huruvida vi kan ha en ”normal” reccevecka eller inte kan bli

avgörande. Men på sikt, om vi kan behålla engagemanget som varit i recceveckorna sedan HT18,
tror vi att detta är rätt väg att gå. Att lägga grunden för det behöver inte vänta.
Att gå mot en modell där alla vill utföra allt det som åligger dem enligt ämbetsbeskrivningarna är
enligt vår mening det enda hållbara och det är dags att gå i en sådan riktning.
Därför yrkar vi:
att styrelsen uppdras att besluta om en ämbetsbeskrivning för caféverkare senast den 30 juni 2020.
att styrelsen uppdras att utlysa tjugo (20) caféverkare vid antingen en föreningsstämma eller till
fyllnadsval i september månad.
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