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Instruktion för Stockholms studentkårers
gemensamma fanborg
§1

Inledning

§2

Allmänna bestämmelser för deltagande

Stockholms studentkårers gemensamma fanborg syftar till att representera alla Stockholms
studentkårer gemensamt. Fanborgen sammankallas av SSCO och samordnas av SSCO:s
Övermarskalksämbete (ÖMÄ).
Instruktionen fastställs av SSCO:s styrelse.
I fanborgen har följande organisationer rätt att delta:
1. SSCO
2. Student- eller elevkår ansluten till SSCO
3. Sektioner vid Tekniska Högskolans Studentkår, Södertörns högskolas Studentkår,
Medicinska Föreningen och Lärarhögskolans studentkår och fakultetsföreningar (detta
inkluderar föreningar med fakultetsföreningsstatus) vid Stockholms
universitets studentkår, samt liknande sammanslutningar organiserade under en
SSCO-ansluten student- eller elevkår.
Vid vissa tillfällen kan studentkårer som inte är SSCO-anslutna få tillstånd att delta.
För deltagande krävs därtill
att standaret/fanan är godkänd av Övermarskalksämbetet
att deltagaravgift har betalats för standaret/fanan
att de instruktioner som gäller vid respektive fanborgstillfälle följs av deltagarna.
I fanborgen deltar standar, fanor och de svenska fanorna.
De organisationer som har rätt att delta med standar är SSCO och sedan de av SSCO:s
medlemskårer som vid senaste medlemsrapporteringen hade högst medlemsantal.
De organisationer som deltar med standar får inte delta med fana. Utan hinder av detta äger
sektioner/fakultetsföreningar under dessa organisationer rätt att delta med fana.
Organisationer som får delta med fana tilldelas platser i fanborgen enligt följande:
1. Student- och elevkårer tilldelas först en fanplats vardera.
2. När det inte finns plats för samtliga sektioner/fakultetsföreningar vid en studentkår
beslutar studentkåren vilka sektioner/fakultetsföreningar som får delta.
Hur många sektioner/fakultetsföreningar som får närvara från varje studentkår fördelas
mellan studentkårerna enligt d’Honts metod med antalet medlemmar i studentkåren, enligt
senaste medlemsrapporteringen till SSCO, som röstetal.
3. Återstår lediga fanplatser efter punkt 2 har Övermarskalksämbetet rätt att fördela dessa
genom lottning bland organisationer som visat intresse om deltagande.

§3

Ordning

Standar går före fanor om inget annat särskilt bestäms. Standaren respektive fanorna framförs
i åldersordning där den äldsta organisationen går först och den yngsta sist. SSCO har rätt att gå
först i fanborgen.
Före standaren går två svenska fanor. Udda årtal framförs dessa av
Stockholms universitets studentkår respektive Medicinska Föreningen och jämna årtal av
Tekniska Högskolans Studentkår respektive Handelshögskolans i Stockholm studentkår.
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§4

Sammankallande av fanborgen

§5

Repetition

Stockholms studentkårers gemensamma fanborg sammankallas av SSCO genom dess
Övermarskalksämbete. ÖMÄ ska i god tid införe varje fanborgstillfälle anmoda SSCO:s
medlemskårer, samt om möjligt även deras sektioner och fakultetsföreningar, att anmäla sitt
deltagande. Anmodan ska ställas till medlemskårens ordförande eller annan av kåren utsedd
och anmäld representant för respektive fanborgstillfälle. Därtill ska dessa upplysas om de krav
som gäller för deltagande.
Innan fanborgen ska framträda ska repetition genomföras. Deltagare i fanborgen är skyldiga
att delta i repetitioner, medta organisationens standar/fana och närvara vid förberedande
möten, samt följa för repetitionen övriga instruktioner. Deltagare som inte medverkar eller
underlåter att följa reglerna vid repetitionen förlorar sin plats i fanborgen för det tillfälle som
berörs.

§6

Fanborgen på Valborgsmässoafton

För fanborgen på Valborgsmässoafton gäller de allmänna bestämmelserna för fanborgen. För
deltagande krävs att de deltagande iakttar de klädesregler som gäller för Valborgsmässoafton
och övriga instruktioner.

§7.1 Fanborgen på Nobelfesten

För deltagande i fanborgen på Nobelsfesten krävs att de deltagande iakttar de klädselregler
som gäller för Nobelfesten och övriga instruktioner. Därtill krävs att organisation som ska
delta också har deltagit i senaste fanborgen på Valborgsmässoafton, med undantag av icke
SSCO-anslutna kårer.
I fanborgen på Nobelfesten deltar sju standar. De organisationer som har rätt att delta med
standar är SSCO samt de sex av SSCO:s medlemskårer som vid senaste
medlemsrapporteringen hade högst medlemsantal.
I fanborgen på Nobelfesten deltar, förutom de svenska fanorna, 27 stycken fanor. De
organisationer som deltar med standar får inte delta med fana. Utan hinder av detta äger
sektioner/fakultetsföreningar under dessa organisationer rätt att delta med fana.
Organisationer som får delta med fana tilldelas platser i fanborgen enligt följande:
1. Student- och elevkårer tilldelas först en fanplats vardera.
2. Två fanplatser fördelas genom lottning bland studentkårer i Sverige som inte är
medlemmar SSCO och som har anmält intresse om deltagande senast 1 september året då
deltagande vid Nobel ska ske.
3. Sektioner och fakultetsföreningar får delta med fana. Hur många
sektioner/fakultetsföreningar som får närvara från respektive studentkår fördelas mellan
studentkårerna enligt d’Honts metod med antalet medlemmar i studentkåren, enligt
senaste medlemsrapporteringen till SSCO, som röstetal. Då det inte finns plats för
samtliga sektioner/fakultetsföreningar vid en studentkår beslutar studentkåren vilka
sektioner/fakultetsföreningar som får delta.
4. Återstår lediga fanplatser efter punkt 3 har Övermarskalksämbetet rätt att fördela dessa
genom lottning bland organisationer som deltog på Valborgsmässoafton och studentkårer
som inte är medlemmar i SSCO och som har anmält intresse om deltagande senast 1
september året då deltagande vid Nobel ska ske.
§7.2 Marksalkplatser på Nobelfesten

På Nobelfesten arbetar 40 marskalkar. Nobelstiftelsen tillsätter själva 8 marskalksplatser, varav
2 platser tilldelas gamla övermarskalkar arvoderade av SSCO. Övermarskalksämbetet tilldelar
resterande 32 platser bland SSCO och studentkårerna. De SSCO-anslutna student- och
elevkårer som framför standar i fanborgen på Nobelfesten tilldelas 2 marskalksplatser. SSCO:s
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övermarskalkar tilldelas de två marskalksplatserna som tillfaller SSCO då organisationen
framför ett standar. De SSCO-anslutna student- och elevkårer (ej sektioner och
fakultetsföreningar) som framför fana i fanborgen på Nobelfesten tilldelas 1 marskalksplats.
Resterande marskalkplatser fördelas mellan SSCO-anslutna student- och elevkårer, som
framför standar eller fana, enligt d’Honts metod med antalet medlemmar i respektive
studentkår, enligt den senaste medlemsrapporteringen till SSCO, som röstetal. Om inte antalet
marskalksplatser räcker till samtliga medverkande student- och elevkårer i fanborgen fördelas
samtliga platser med d’Honts metod enligt ovan.
Marskalkarna är skyldiga att närvara på förberedande möten och vid samtliga repetitioner inför
Nobelfesten, samt följa övriga instruktioner. På Nobelfesten ska marskalkarna iaktta de
klädselregler som gäller och övriga instruktioner.
Marskalkar som inte medverkar vid repetitionerna eller underlåter att följa reglerna förlorar sin
marskalksplats, se § 8 även gäller för marskalkar.
§8

Frånvaro och misskötsel

Vid frånvaro och/eller misskötsel under repetitioner eller i fanborgen förlorar deltagarna sin
plats i fanborgen för tillfället som berörs. Beslut om sådan sanktion och om eventuell ersättare
för standar eller fana fattas av Övermarskalksämbetet. ÖMÄ ska omgående rapportera sådana
beslut till SSCO:s styrelse och informera berörd part. I beslutet ska det tydligt framgå orsak till
sanktionen och motiv för beslutet. Föreligger synnerliga skäl kan ÖMÄ besluta om undantag
från denna paragraf.
Om misskötseln i fanborgen sker på Valborg förlorar studentkåren sin plats i fanborgen på
Nobelfesten och samtliga marskalksplatser. ÖMÄ får besluta om ersättare till marskalksplatser.
§9

Besvär

Besvär över bestämmelser och beslut enligt denna instruktion avgörs av SSCO:s styrelse vars
beslut inte kan överklagas. ÖMÄ:s beslut överklagas likaså till SSCO:s styrelse.
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