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PM FÖR THS FANBORG 

1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta PM innehåller bestämmelser för fanborgen och fanborgsansvarig. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta PM är att ha klara regler för fanborgen. 

1.3 Omfattning 
Detta PM gäller för THS fanborg. THS fanborg består av THS standar, sektionsfanorna och eventuellt 
svensk fana. 

1.4 Historik 
Sammanställt av Frej Naimi-Akbar delvis baserat på gamla PM. 
Fastställt efter motion av Tobias Porserud enligt beslut 0910-KS-01001 
Uppdaterat av Måns Östberg och fastställt enligt beslut 1011-KS-20004 
Uppdaterat av Emilia Wallin och Josefin Fornander Bertlin, uppdatering av punk 2, fastställt enligt beslut 
1314-KS-10006 

2 Allmänt 

2.1 Fanborgsansvarig 
Fanborgsansvarig, FA är huvudansvarig vid de tillfällen då THS skall representeras av standar eller fanborg 
och beslutar över allt som rör fanborgen och som inte specificeras här. Fanborgsansvarig utser själv 
medhjälpare som behövs vid ceremonier.  

Fanborgsansvarig är ett tvåårsuppdrag där man sitter första året som vice Fanborgsansvarig och andra året 
som ordinarie Fanborgsansvarig. Kårstyrelsen utser vice Fanborgsansvarig efter rekommendation från 
sittande och avgående Fanborgsansvariga. Valet skall lysas på THS hemsida och Fanborgsansvariga ska 
uppmärksamma övriga i fanborgen på att valet är lyst. Fanborgsansvarigas mandatperiod är 1 januari till 
sista december året därpå. Valet sker på hösten för att den nyvalde vice Fanborgsansvarige ska kunna få 
överlämning innan tillträdet. Fanborgsansvarig får ingen ersättning utöver utläggsersättning för transport 
av fanor samt frukt och dylikt till representationstillfällen och övningar. 

2.2 THS standar 
Vid representation vid Nobelfesten förs THS standar av Fanborgsansvarig, THS ordförande och THS vice 
ordförande. Då även svensk fana är aktuell bärs denna av Fanborgsansvarig och Presidiet utser den tredje 
personen som för THS standar. 

2.3 Sektionsfanbärare 
Sektionsfanbärare bär sektionens fana på uppdrag av sektionen. Alla sektioner med fana har rätt att ingå i 
fanborgen. Om det inte finns plats för alla THS fanor vid Nobelfesten alterneras vilka som utgår i 
bokstavsordning, såvida inte någon sektionsfana har missat valborgsfirandet, då utgår denna. 
Ingenjörssektionerna undantas från denna regel då de redan alternerande för en fana. Då en sektion inte 
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representeras av rätt antal fanbärare prioriteras denna fana ner i listan över vilka som får representera på 
Nobelfesten. Då en fanbärare eller vice fanbärare har förhinder är det dennes uppgift att hitta en ersättare 
för att sektionens fana inte ska nedprioriteras. 

2.4 Representation 
Fanborgen skall deltaga vid följande tillfällen: 

 Promotion 

 Professorsinstallation 

 Diplomeringar 

 Mottagning av nyantagna teknologer vid KTH 

 SSCOs valborgsfirande 
 
Delar av fanborgen får även representera på Nobelfesten. 


