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1. Inledning
Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och marskalkskår syftar att representera Stockholms studentkårer. Fanborgen och marskalkskåren sammankallas av SSCO och samordnas av SSCO:s övermarskalksämbete (ÖMÄ).

1.1 Definitioner
SSCO
ÖMÄ
Medlemskår
Medlemsrapportering
Standar
Fana
Fanborg
Marskalkskår

Stockholms studentkårers centralorganisation.
SSCOs övermarskalksämbete.
Student- eller elevkår ansluten till SSCO.
Antalet medlemmar rapporterade av medlemskår till SSCO.
En fana fäst vid en tvärstång buren av 3 personer.
En duk fäst vid en stång, likt en flagga, buren av 1 person.
Personer som framför standar och fanor.
Personer med andra uppgifter än fanborgen under högtidliga
tillfällen.

1.2 Medlemsrapportering
Medlemsrapporteringen är grunden för fördelning av deltagande i fanborg och
marskalkskår. Då deltagande under Valborgsmässoafton krävs för deltagande vid
Nobelfirandet för fana och standar kommer medlemsrapporteringen från föregående verksamhetsår användas. Exempelvis används medlemsrapporteringen 2019
(medlemsantal under verksamhetsår 18/19) för 2020 Valborgs- och Nobelfirande.

1.3 Frånvaro
Sker oförutsedda händelser är deltagaren skyldig att kommunicera med ÖMÄ.
Vid frånvaro eller försenad ankomst till repetition eller förberedande möte förlorar deltagaren sin plats för berört firande. ÖMÄ rapporterar detta till SSCO:s
presidium samt berörd kår. ÖMÄ äger rätten att ersätta deltagaren. Sker detta
under Valborgsfirandet förlorar organisationen sina fanborgsplatser under Nobelfesten, men behåller marskalksplatserna. ÖMÄ beslutar hur de uteblivna fanborgsplatserna fördelas och/eller används.
För att ett standar ska förlora sin plats krävs att minst två deltagare är frånvarande eller försenade. Om endast 1 deltagare inte följer riktlinjerna, har ÖMÄ
rätt att ersätta deltagaren. Sker detta på Nobelfesten kan ÖMÄ omdirigera individer från fanborgen att istället bära standaret i fråga. Vid upprepad frånvaro eller försening, exempelvis två år i rad, har ÖMÄ rätt att utesluta standaret från
firandet.
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2. Fanborg
2.1 Allmänna bestämmelser
I fanborgen har följande organisationer rätt att delta:
1. SSCO.
2. Medlemskår vid högskola eller universitet.
3. Sektion vid Medicinska föreningen (MF) och Tekniska Högskolans Studentkår (THS), fakultetsförening vid Stockholms universitets studentkår
(SUS) samt liknande sammanslutningar organiserade under medlemskår.
För deltagande krävs därtill att:
- Standaret eller fanan godkänts av ÖMÄ.
- Deltagaravgiften har betalats.
- Instruktioner som gäller vid tillfället följs av deltagarna.
- Att de klädregler som gäller för evenemanget följs.
I fanborgen deltar standar, fanor och svenska fanor. De kårer som deltar med
standar får inte delta med fana. Utan hinder av detta äger sammanslutningar organiserade under en kår rätt att delta med fana.
Organisationer som får delta med fana tilldelas platser enligt följande:
1. Student- och elevkårer tilldelas en plats vardera.
2. Sektioner och fakultetsföreningar tilldelas platser enligt d’Honts metod
med tillhörande kårs senaste medlemsrapportering till SSCO. Då det inte
finns plats för samtliga sektioner/fakultetsföreningar vid en studentkår
beslutar studentkåren vilka sektioner/fakultetsföreningar som deltar.

2.2 Ordning
Först går två svenska fanor, följt av standar och sedan resterande fanor. SSCO
har rätt att gå först av standaren. Både standar och fanor framförs i åldersordning där den äldsta organisationen går först. Udda årtal framförs de svenska fanorna av SUS respektive MF och jämna årtal av THS respektive Handelshögskolan i Stockholms studentkår.

2.3 Sammankallande av fanborgen
ÖMÄ ska i god tid sammankalla de som avses delta vid fanborgstillfället och anmoda att dessa anmäler deltagande. Anmodan ställs till medlemskårens ordförande eller annan av kåren utsedd och anmäld representant för fanborgstillfället.
Därtill ska ansvarig för anmälan upplysas om de krav som gäller för deltagande.
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2.4 Repetition
Innan fanborgen framträder genomförs repetitioner och/eller förmöten. Om deltagaren inte medverkar eller inte följer de skyldigheter som listas nedan förlorar
deltagaren sin plats för tillfället.
Fanborgen är skyldiga att:
• Följa instruktionerna för samtliga repetitioner.
• Medta organisationens standar/fana.
• Närvara vid förberedande möten.

3. Valborgsmässoafton
Inför valborgsfirandet sammankallar ÖMÄ fanborgen. Deltagande i valborgsfirandet är ett krav för att samma organisation ska få delta under Nobelfesten.
Endast de 13 största medlemskårerna och SSCO får inbjudan att delta.

4. Nobelfesten
Inför Nobelfesten sammankallar ÖMÄ både fanborgen och marskalkskåren.

4.1 Nekat deltagande
Samtliga deltagare granskas av Säkerhetspolisen (SÄPO) som har rätt att neka
deltagande utan meddelad anledning. Granskningen sker i ett senare stadie och
även om deltagaren varit närvarande dittills, kommer denna inte få medverka vid
nobelfirandet.
Nobelstiftelsen och ÖMÄ har rätt att:
- Vid anmälan neka deltagare. Vid sådant tillfälle har kåren rätt att ersätta
personen.
- Neka deltagare som missköter sig, är frånvarande eller kommer sent under representationer, förmöten eller under Nobelfesten.
- Neka deltagare som inte anses uppfylla de krav som anges på inbjudan.
- Neka deltagare som utsatt andra för kränkande särbehandling såsom
mobbning, psykiskt våld eller trakasserier.
- Neka deltagare som inte agerar professionellt, respektfullt och representativt och därmed inte representerar sin studentkår, SSCO, studenter i
allmänhet eller Nobelstiftelsen.
Vid problem senare (ej i anmälan) som orsakar att deltagare inte ska representera
kåren, alternativt studenterna i helhet, ersätter ÖMÄ personen.
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4.1.1 Misskötsel utanför firandet
Misskötsel kan ske utanför repetitionstid och möten. Organisationen som anmält
deltagaren ansvarar för att meddela ÖMÄ om organisationen anser att deltagaren är olämplig att representera dem. När ÖMÄ informerats diskuteras fallet
med SSCO:s presidium. ÖMÄ bestämmer i sin tur hur platsen ska fyllas.

4.2 Fanborgen
Deltagande under Nobelfesten kräver att organisationen deltog vid senaste fanborgen på Valborgsmässoafton. Undantag för detta är icke SSCO-anslutna kårer.
4.2.1 Fördelning av standarplatser
Sju (7) standar deltar i fanborgen på Nobelfesten. De organisationer som har rätt
att delta med standar är SSCO och de sex (6) medlemskårer med högst medlemsantal enligt senaste medlemsrapporteringen.
4.2.2 Fördelning av fanplatser
Utöver de svenska fanorna deltar 20–22 fanor. Antalet bestäms gemensamt av
ÖMÄ och Nobelstiftelsen. Endast de 13 största medlemskårerna och SSCO får
inbjudan att delta i fanborgen. Organisationer som får delta med fana tilldelas
platser enligt följande:
1. Student- och elevkårer tilldelas en (1) fanplats vardera.
2. En fanplats lottas ut i Fanborgslotteriet1.
3. Maximalt fem (5) fanplatser från vardera medlemskår deltar. Sektioner
och fakultetsföreningar tilldelas fanplatser enligt de allmänna bestämmelserna.
4. Organisation kan bjudas in direkt via beslut av ÖMÄ. Detta sker då organisationens fana inte deltagit vid ett tidigare tillfälle, på grund av att
representanten satt firandet i helhet före den individuella organisationen.

4.3 Marskalkskår
Marskalkarna är skyldiga att närvara vid samtliga förberedande möten och repetitioner, samt följa övriga instruktioner, om inget annat anges. Under Nobelfesten ska marskalkarna följa de klädselregler som gäller och övriga instruktioner.
1

Fanborgslotteriet innebär att studentkårer, ej medlemskårer, i Sverige har möjlighet att vinna en plats i
fanborgen. Inbjudan till lotteriet skickas ut i god tid till respektive kår som sedan ansvarar för att följa de
instruktioner som medföljer. Vid vinst har kår rätt att tacka nej till att delta, varvid en ny vinnare dras. Deltagare från den vinnande kåren är skyldiga att följa de gemensamma instruktionerna. ÖMÄ i samråd med
Presidiet har rätt att vid behov inte genomföra eller förändra fanborgslotteriet.
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I marskalkskåren har följande organisationer rätt att delta:
1. SSCO.
2. Medlemskår.
3. Personer valda av Nobelstiftelsen.
4. Personer som godkänts av ÖMÄ.
Marskalkskåren består av:
- 4 övermarskalkar valda av SSCO, där minst 1 deltagit vid ett nobelfirande.
- 1 toastmaster vald av ÖMÄ och presidiet var tredje år.
- 1 toastmasterstöd vald av ÖMÄ (gäller från 2022).
- 1 vice toastmaster vald av ÖMÄ på begäran av Nobelstiftelsen.
- Processionen bestående av 1 ceremonimästare och 2 processionsmarskalkar valda av Nobelstiftelsen.
- 1 vice ceremonimästare vald av ÖMÄ på begäran av Nobelstiftelsen.
- 6 marskalksplatser tillsatta av Nobelstiftelsen.
- 37 marskalksplatser tilldelas medlemskårerna.
Antalet studenter i marskalkskåren kan förändras vid behov.
Medlemskårerna tilldelas platser i marskalkskåren enligt följande:
- Medlemskår som framför standar tilldelas 2 marskalksplatser.
- ÖMÄ tilldelas de 2 marskalksplatser som tillfaller SSCO.
- Medlemskårer, ej sektioner och fakultetsföreningar, som framför fana
tilldelas 1 marskalksplats.
- Resterande marskalksplatser tilldelas medlemskårerna som deltar i fanborgen enligt d’Honts metod med medlemsrapporteringen från respektive kår. Maximalt 10 marskalksplatser får vardera kår deltar för att
skapa en större representation från studentstockholm.

5. Undantag och specialregler
5.1 Fördelning av lediga platser
När kår eller sektion/fakultetsföring på anledning av utebliven anmälan, tidigare
missat tillfälle eller av annat skäl förlorar sin plats i fanborgs- eller marskalkskåren har ÖMÄ rätt att fördela platserna.
Återstår lediga fanplatser under Nobelfesten har ÖMÄ rätt att fördela dessa genom lottning bland organisationer som deltog på Valborgsmässoafton och studentkårer.
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5.2 Besvär & avsteg från instruktionen
Besvär över denna instruktion avgörs av SSCO:s styrelse vars beslut inte kan
överklagas. Beslut tagna utanför instruktionen av ÖMÄ överklagas till SSCO:s
styrelse.
ÖMÄ har vid tillfällen rätt att ta avsteg från instruktionen, exempel på det är
när icke medlemskår bjuds in till fanborgs- eller marskalkskåren under nobelfestligheterna.

5.3 Fastställande, ändring & upphävande av
instruktionen
Instruktionen fastställs av SSCO:s styrelse för ÖMÄ.
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