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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Kemisektionens fanbärare är två stycken, en ordinarie och en vice 
fanbärare. Sittande fanbärare nominerar nästa års fanbärare till SM2. 

Fanbärarna förväntas närvara på samtliga tillfällen då THS fanborgsansvarig eller $$ bestämmer att fanan 
ska bäras. Kan fanbärarna inte närvara är det fanbärarens ansvar att hitta en ersättare från sektionen. 

THS fanborgsansvarig ansvarar för fanan och ser till att den är på plats när den ska bäras. THS 
fanborgsansvarig ser också till att kalla till de tillfällen då fanborgen ska representera. 

När fanbärare bär fanan ska rätt klädkod följas, vilket oftast är akademisk högtidsdräkt. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för fanbärarna är att ge fanbärarna en lathund för hur valen av fanbärare ska gå till och 
vilken fanbärarnas uppgift är. Denna PM beskriver också vad som förväntas av fanbärarna vid de tillfällen 
då de bär fanan. 

1.3 Omfattning 
Denna PM berör Kemisektionens fanbärare. 

1.4 Historik 
Denna PM arbetades fram av Mailen Andersson och Sara Wengström den 12 november 2012. 

Fredrik Abele och Jens Aronsson redigerade denna PM och den antogs på $$m8 2012/2013. 

Uppdaterad av Emelie Wistedt efter ändringar i reglementet, samt redaktionella ändringar. Den antogs på 
$$m4 2017/2018. 

2 Sammansättning 
Fanbärarna består av en ordinarie och en vice fanbärare. Dessa hjälps åt med arbetet att bära fanan på de 
olika tillställningarna. 

3 Valförfarande 
Det är sittande fanbärares ansvar att bereda valet av nästkommande fanbärare genom att nominera 
lämpliga kandidater till SM2. Detta eftersom både styrelsemedlemmar och valberedningens ledamöter kan 
vara lämpliga kandidater till uppdraget. De sittande fanbärarna kan givetvis ta in förslag från medlemmar. 
Sektionsmötet väljer sedan fanbärare. 

Val sker genom sluten omröstning. Varje röstberättigad får avge maximalt två röster. Den person med 
flest antal röster utses till ordinarie och personen med näst flest röster utses till vice fanbärare.  

4 Åtaganden och skyldigheter 
Att vara fanbärare på Kemisektionen är ett hedersuppdrag. Fanbärarna bär sektionens fana på uppdrag av 
sektionen och vid anmodan från $$ eller THS fanborgsansvarig. 

Som fanbärare, både ordinarie som vice fanbärare, om inget annat anges, förväntas du närvara på samtliga 
av THS fanborgs evenemang. På Nobelfesten får endast ordinarie fanbärare stå. Om du inte själv har 
möjlighet att närvara är det upp till dig att hitta en ersättare. Denne kan vara vem som helst som 
fanbäraren finner lämplig på sektionen. Det går dock oftast inte vid mycket högtidliga tillfällen som 
nobelmiddagen och promoveringen. 
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Som Kemisektionens fanbärare ansvarar man inte för själva fanan. Fanan tillhör egentligen THS och det 
är THS fanborgsansvarig som är ansvarig för alla sektioners fanor. Man behöver således inte förvara fanan 
eller ansvara för att fanan transporteras dit den skall. Det gör fanborgsansvarig. 

5 Fanan 
Kemisektionens fana förvaras inlåst på kåren. THS fanborgsansvarige transporterar fanorna till Stadshuset 
respektive Skansen. I de fall sektionen önskar låna fanan, för till exempel nØlle, går det bra att kontakta 
THS fanborgsansvarig. Tänk på att fanan är värd mycket och bör hanteras försiktigt och inte lämnas utan 
uppsyn med risk för stöld/vandalism. 

6 Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret är kalenderår men fanborgsåret börjar med valborgsfirandet på Skansen 30 april och 
avslutas med höstdiplomeringen i december om inget nytt uppkommer. Att vara fanbärare innebär att 
man är skyldig att representera Kemisektionens med dess fana vid följande tillfällen: 

➢ 30 april  Valborg på Skansen – 1 fanbärare 
➢ Maj  Diplomeringar – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 
➢ Augusti  Mottagningen i Stadshuset av de nyantagna – 2 fanbärare 
➢ Oktober nØlle – 1 fanbärare för Kemisektionens fana + ev. 1 fanbärare för Svenska  
   flaggan efter samråd med KK. Ni ansvarar för att fanorna finns tillgängliga  
   samt ev. ställning. 
➢ November Promovering – 2 fanbärare, ett mycket högtidligt tillfälle 
➢ 10 dec.   Nobelmiddagen – 1 fanbärare 
➢ December Diplomering – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 

Dessutom måste du kunna ställa upp när helst annars som sektionen vill ha med fanan! 

För att se exakt datum för diplomeringar och promovering så kan du titta på webben och KTH:s kalender. 
Där brukar datumen stå ute i god tid. 

7 Representationstillfällen och klädkod 
Du måste själv införskaffa rätt klädsel till självkostnadspris. Detta är ett krav att ha rätt klädsel för att 
kunna vara fanbärare! Klädsel vid de flesta framträdandena är akademisk högtidsdräkt vilket innebär frack för 
män och motsvarande för kvinnor, dvs. aftonklänning eller balklänning (då helst ej för vid då den är i 
vägen) samt ev. Kemisektionens sektionsband med THS-rosett i mitten. Dessutom skall schmeck bäras 
(utan pins och broscher) samt handskar. Handskarna bör vara vita men kan vara i annan färg förutom vid 
promoveringen och nobelfesten då de MÅSTE var vita. För herrar är det korta vita handskar och för 
damer måste dessa gå över armbågen (behöver dock ej vara operalängd). Vad gäller klädsel på Nobel så är 
den ytterst noga föreskriven, dvs. du kan behöva införskaffa en ny balklänning då exempelvis balklänning 
utan axelband inte tillåts. 

7.1 Valborg 
Skansens valborgsfirande. Räkna med ett övningstillfälle på dagen (oftast en vecka innan) samt att hela 
dagen fram till ca kl. 15 går åt.  

Klädkod: Kostym för män. Sommarklänning till knäna samt kavaj för kvinnor. Schmeck utan pins. Ej 
handskar. 

7.2 Diplomeringar 
Utdelande av diplom för nyutexaminerade teknologer och arkitekter. Två dagar i maj och två dagar i 
december. Normalt infaller diplomeringarna under respektive tentaperiod. Kemi- och bioskolans 
diplomander brukar vara första dagen, men fanan med fanbärare förväntas finnas på plats båda dagarna.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan 
pins. 
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7.3 Mottagningen 
Välkomnandet av de nyantagna studenterna till KTH. Detta är en söndag i mitten eller slutet av augusti. 

Klädkod: Kostym för män. Sommarklänning till knäna för kvinnor. Schmeck utan pins. Ej handskar. 

7.4 Promovering 
Utdelande av diplom till färdiga doktorander, hedersprofessorer, jubeldoktorer samt eventuella 
professorsinstallationer och pensioneringar. Mycket fin tillställning. Heldag i Stadshuset, en fredag i 
november, som avslutas med middag i gyllene salen där även fanborgen får närvara. Två fanbärare 
förväntas finnas på plats.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan 
pins. 

7.5 Nobel 
Anordnas av SSCO vilket innebär att fanor från flera högskolor i Stockholm närvarar. På grund av detta 
finns det inte plats för samtliga av THS fanor varför en intern roteringslista tillämpas. Listan bestod 2011 
av 14 platser varvid endast 10 fanor fick plats. 2011 var Kemi på första reservplats men på grund av att en 
sektion uteblev på valborg tilldelades platsen oss. 

Från SSCO:s sida krävs närvaro på valborg för att behålla platsen till Nobel. THS har högre krav på 
närvaro för att behålla sin plats, stäm därför av vad som gäller för aktuella fanborgsåret med THS 
fanborgsansvarige. Det behöver inte vara samma person(er) som närvarar på samtliga evenemang så länge 
sektionen alltid är representerad. Endast en person närvarar vid både valborg och Nobel, vanligtvis 
ordinarie fanbärare om inget annat överenskommits. 

Från THS sida krävs att sektionen ställer upp med två personer vid diplomering, promovering samt 
mottagning i stadshuset för att få behålla platsen vid Nobel. I första hand önskas att ordinarie och vice 
fanbärare närvarar då erfarenhet underlättar proceduren avsevärt. Om det inte skulle gå är det upp till 
fanbärarna att hitta lämpliga ersättare. 

För berörd fanbärare krävs närvaro vid ett av SSCO anordnat möte, samt en genomgång i Stadshuset ca 
en vecka innan Nobel. 

Det tillkommer en avgift för att närvara vid SSCO:s tillställningar. 

Klädkod: långklänning/frack. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan pins eller spegater. 

 

 


