
 
 

 

 

Fadderpolicy för vårterminen 2019 

Antagen på linjeföreningsmötet 2018-12-10 



 
 

Mälardalens Studentkår  karen.nu 

Besöksadress Eskilstuna: Smedjegatan 32, 632 20, Box 325, 631 05                                     Telefon: 021 – 10 16 70 
Besöksadress Västerås: Gustavsborgsgatan 6, 722 18    Mail: info@mds.mdh.se 

Gemensamma regler gällande rookieperioden 
Detta är ett levande dokument med riktlinjer för rookieperioden. Det omfattar regler för faddrar, 

rookies, rookiesymboler, aktiviteter och alkohol. Syftet med detta dokument är att skapa så goda 

förutsättningar för en så bra rookieperiod som möjligt. Det är generalens uppgift att dessa regler skrivs 

under och efterföljs av samtliga faddrar och fakerookies. Informationen skall även delges rookies.  

 

Faddrar 

Som fadder är du informatör, inspiratör och ambassadör för högskolan, högskolans studenter och din 

linjeförening. Som fadder ska du föregå med gott exempel och ge rookies en bra start på terminen.  

 Faddern ska vara medveten om sin roll gentemot rookies, agera professionellt och inte utnyttja 

sitt överläge.  

 Som fadder är det obligatoriskt att använda faddertröja. På tröjan bör texten ”Fadder” och 

linjeföreningens namn stå med. Vid maskerad är det okej att ha annan tydlig markering på 

överkroppen som visar att man är fadder (ex silvertejp med text). 

 Under varje aktivitet ska minst 2 nyktra faddrar finnas på plats från de linjeföreningar som 

finns representerade på aktiviteten. (Vid extra stort antal rookies eller större aktiviteter bör 

fler nyktra faddrar finnas med).  

 Nykterfadder är nykter till dess att linjeföreningens sista rookie gått hem för kvällen, om det 

finns andra föreningar på plats kolla gärna så att de inte behöver hjälp. Vid långa dagar (dag 

och kväll) kan nykterfadder välja att komma till kvällseventet. Nykterfadder ska då finnas på 

plats till början av eventet.  

 Om en fadder säger åt en annan fadder att dricka vatten, ska faddern lyda. Detta är oberoende 

av fadderns linjeföreningstillhörighet. Detta får inte ske som straff eller uttnyttjas på annat vis.  

 Respektera alla faddrar, likaså alla rookies!  

 En har som fadder rätt att skicka hem en fadder som inte lyder ovanstående regler. Blir 

situationen ohållbar, kontakta vakter eller i värsta fall ring polisen. 

 Rookiefrid gäller alltid under rookieperioden! Om förhållande redan förekommer innan 

periodens början skall detta meddelas generalerna innan rookieperioden samt skötas diskret 

under veckorna. 

 Fadderskapet gäller inte enbart rookieperioden utan rollen som informatör, inspiratör och 

ambassadör gäller under ett år eller till dess att fadder avsäger sig sitt fadderskap. 

 Respektera linjeföreningars förhållningssätt gentemot gammelfaddrar, PHÖS, Infadderisten 

och svampen.  

 

Facebook 

 För att undvika alltför mycket information och spam under de första veckorna i 

facebookgrupperna så får Studentkåren och Studentföreningar endast publicera inlägg under 

förmiddagen eller med okej av föreningens general. 

 Rookiescheman och nödvändiga filer ska finnas lättillgängliga i gruppen (inte endast som ett 

inlägg som försvinner, räcker inte heller med endast fastnålat inlägg.) 
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 I beskrivningen av gruppen ska länkar till alla era egna relevanta föreningssidor finnas, även 

Mälardalens Studentkår, The Kår on Tour, Qårhuset, Elsa, Sexmästeriet tillsammans med en 

uppmaning att gå in och gilla sidorna för att ta del av information i framtiden.  

 

Rookies och rookiesymboler 

Dessa regler är till för att rookies ska vara synliga för faddrarna så de kan hålla rätt på sina rookies och 

för att rookies ska veta vilken förening de tillhör.  

 Om en fadder säger åt en rookie att dricka vatten, ska rookien lyda. Detta är oberoende av 

rookiens eller fadderns linjeföreningstillhörighet. 

 Rookiesymbolen ska vara på och den är personlig, den får inte bytas ut, lånas ut eller ges bort. 

 Rookiesymboler ska bäras av rookies när de är med på studentkårens, studentföreningarnas 

och linjeföreningarnas aktiviteter. Däremot är det inget krav att rookiesymboler bärs i skolan. 

 Rookiesymbolen ska under alla aktiviteter bäras väl synligt. Detta för att underlätta för 

faddrarna att hålla koll på sina rookies. Även under maskerad- och temafester. 

 Om rookiesymbolen inte är på är det tillåtet för faddrarna att dela ut straff. Straff får inte vara 

av förnedrande eller av kränkande karaktär. 

 En har som fadder rätt att skicka hem en rookie som inte lyder ovanstående regler. Blir 

situationen ohållbar, kontakta vakter eller i värsta fall ring polisen. 

 

Fakerookies 

Förutom ovanstående regler gällande rookies och rookiesymboler ska fakerookies och 

linjeföreningarna som de deltar under ta följande aspekter i beaktning. Och även vara extra varsam på 

det inflytande man har på rookies. Ni är inte fakerookies för att endast vara med i en ny rookieperiod. 

Ni har ett extremt stort ansvar för att tagga folk till evenemangen, få ihop rookies och agera som en 

sorts isbrytare.  

 Ifall en student ska delta som fakerookie ska det annonseras ut av linjeföreningarna under ett 

av generalmötena innan rookieperiodens start. 

 Rookiefrid gäller alltid under rookieperioden! Om förhållande redan förekommer innan 

periodens början skall detta meddelas generalerna innan rookieperioden samt skötas diskret 

under veckorna. Detta innebär även att du inte öppet kan hålla på med faddrar, eftersom du 

ska vara ett ledande exempel på en bra rookie. Rookiefriden är inte över förens efter stora 

sittningen när rookies bränner sina symboler.  

 En fakerookie ska respektera alla faddrar, likaså alla rookies!  

 Avslöjning ska ske så att era rookies förstår att ni egentligen är fadder. Gruppbild på 

fakerookies från varje förening ska publiceras i respektive rookiegrupp. 

 En fakerookie ska ej skapa för nära relationer med rookies under tiden innan avslöjningen.  

 En fakerookie får under inga omständigheter utveckla intimare relationer med en rookie. 

Skulle intresse misstänkas måste fakerookien omedelbart ta ett steg tillbaka tills avslöjningen 

är gjord. 
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Sexmästeriet 

Sexmästerister och provkörare är informatörer, inspiratörer och ambassadörer för högskolan och 

högskolans studenter.  

 Respektera alla faddrar och alla rookies! Sexmästerister och provkörare ska föregå med gott 

exempel och ge rookies en bra start på terminen. 

 Sexmästeriet har samma rättigheter som faddrar och kan därför säga åt andra att dricka 

vatten. Dessa måste då lyda! Sexmästerister och provkörare kan, i samråd med faddrar, även 

skicka hem en rookie som inte förhåller sig till rookieperiodens policy.  

 Sexmästerister bär antingen väst eller provkörartröja och vit ovve/Lf-ovve.  

 Rookiefrid gäller alltid under rookieperioden. Om förhållande redan förekommer innan 

periodens början, mellan sexmästerist, eller provkörare, och rookie, skall detta meddelas 

generalerna innan rookieperioden samt skötas diskret under veckorna. Klocka 00?? 

 Sexmästeriet följer Studentkårens policy under rookieperioden. 

 

ELSA och Kärleksambassadörerna 

En person inom ELSA och/eller Kärleksambassadörerna är informatör, inspiratör och ambassadör för 

högskolan, högskolans studenter.  

 Respektera alla faddrar och alla rookies! Personer inom ELSA och Kärleksambassadörerna ska 

föregå med gott exempel och ge rookies en bra start på terminen. 

 Personer inom ELSA och Kärleksambassadörerna har samma rättigheter som faddrar och kan 

därför säga åt andra att dricka vatten. Dessa måste då lyda! En person i ELSA eller 

Kärleksambassadörerna kan, i samråd med faddrar, även skicka hem en rookie som inte 

förhåller sig till rookieperiodens policy.  

 Rookiefrid gäller alltid under rookieperioden. Om förhållande redan förekommer innan 

periodens början, mellan en person i ELSA eller Kärleksambassadörerna och en rookie, skall 

detta meddelas generalerna innan rookieperioden samt skötas diskret under veckorna. 

 

Aktiviteter 

Alla nya studenter ska känna sig välkomna att delta under rookieperiodens aktiviteter oavsett kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Aktiviteterna ska dessutom vara alkoholsmarta och 

inkluderande även för personer som inte konsumerar alkohol. 

 Rookieperiodens syfte är att skapa gemenskap och trygghet för de nya studenterna. 

 Tänk tillgängligt inför alla aktiviteter för allas möjlighet till deltagande. 

 Förnedring, tvång och hets är strängt förbjudet under samtliga aktiviteter. 

 Alla aktiviteter ska vara frivilliga - bortsett från intag av vatten. Däremot får inte intag av vatten 

förekomma som en form av bestraffning eller hets mot en annan student. 

 

Alkohol och narkotika 

För att främja en sund alkoholkultur och arbeta preventivt mot narkotikaanvändning ska följande 

punkter efterlevas under rookieperioden. 

 All form av alkoholhets är strängt förbjuden. 



  
 

Sida 4 av 6 
 

 Narkotikaklassade preparat eller preparat som inte ännu blivit narkotikaklassade 

(internetdroger) är strängt förbjudna under rookieperioden. Vid misstanke om 

narkotikaanvändande ska person avvisas och skrivas upp. 

 Faddrarna ska ha kunskap om vart studenterna kan vända sig om de har problem med alkohol 

och/eller droger.  

 Lambos är förbjudet fram tills att studentkårens eventansvarig avslutar förbjudet genom sin 

genomgång och en startcermoni.  Endast faddrar får dela ut lambos och endast till grupper. 

Rookies och övriga kan endast påkalla en lambos via en fadder, men det är faddern som avgör 

om hen anser om lambon är lämplig. Lambos ska alltid ske utan tvång eller alkoholhets.  
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Regler gällande hantering av maskotar och flaggor 
Samtliga linjeföreningar har en maskot och/eller flagga och det är tillåtet att stjäla föremålen. Det är 

upp till varje general att se till att faddrar och rookies följer riktlinjerna nedan. Sexmästeriets 

maskotar Nubbe och Grogg får inte stjälas!  

 
Rookieperioden 

 Föremålen ska alltid börja rookieperioden hos rätt linjeförening och tas med på varje 

evenemang där rookies är med. Endast extremfall godtagbars som ursäkt. Skulle en förening 

misslyckas med att ta med sina föremål utan ursäkt mer än 1 gång ska den föreningen 

(faddrar och rookies) framföra ett spex inför minst två andra föreningar. 

 Föremålen ska ej lämna sin ort (Västerås/Eskilstuna) 

 Föremålen får endast hanteras och hållas i av rookies, överlämning sker genom att en fadder 

instruerar om vem som ska hålla i föremålet.  

 Föremålen får ej bindas fast eller på annat sätt försvåra att det kan tas. Flaggor får ej viras 

runt något. 

 Stöld av föremål ska ske snyggt, exempelvis genom att luras eller när föremålet är obevakat. 

Våld i samband med detta så att personskada eller skada på föremålet kan uppstå är inte 

tillåtet. Alltså inte rycka med för mycket kraft.  

 Maskotfrid kan utnämnas när som helst av ansvariga för ett event, detta gäller alla 

föreningar som är närvarande på eventet. Det måste utnämnas tydligt för ALLA på plats. 

Maskotfriden gäller tills att det sägs från de ansvariga att det är över eller eventets slut. 

(Maskotfriden gäller även flaggor). 

 Föremålen ska vara tillbaka senast innan samlingen efter stora sittningen. Under stora 

sittningen är sista chansen att spexa tillbaka dem (Spex måste dock meddelas till Sexet innan 

sittningen). Hinns inget spex utföras får man lämna över föremålen ändå. 

 Fejkrookies ska inte försöka sno maskots utan tagga andra att göra det. Fakerookien får 

tilldelas att hålla i den för att inte sticka ut. Här är det viktigt att inte vara för beskyddande 

över föremålen. 

 

I samband med stöld 

 Spex ska ske så fort som möjligt efter att maskoten blivit stulen.  

 För att få tillbaka sitt föremål ska antingen ett spex utföras eller annan överenskommelse 

med godkännande av faddrar från berörda föreningar (t.ex. mutor). 

 Vid stöld ska linjeföreningen som stulit föremålet komma överens om spex. Spex ska inte 

vara förnedrande. En hyllning är att föredra! ”Ett förslag bör komma innan nästa 

gemensamma event, där andra föreningen hinner planera och utföra spexet”. 

 Spex ska godkännas av faddrar (helst generaler) från berörda linjeföreningar.  

 Linjeföreningen kan nekas att få tillbaka föremålet då utfört spex inte anses vara godkänt. 

Detta kan ske en gång.   

 Lämna tillbaka föremålet i det skick som den var när ni stal den eller helst bättre. 

 När en har föremålet i sitt våld är det helt tillåtet att exempelvis fotografera den på olika 

ställen eller göra andra hyss med den men den får inte förstöras eller skadas.  



  
 

Sida 6 av 6 
 

 Om konflikt uppstår vid stöld av föremål ska nykter fadder ingripa och lösa konflikten. Låt 

gärna en oberoende fadder, någon från en annan förening eller Studentkåren ta beslutet om 

det är möjligt.  

 Stulet föremål skall behandlas som den egna linjeföreningens föremål och samma regler ska 

därför gälla runt hanteringen av den. Detta gäller inte föreningens egna regler runt sina 

föremål, tex att man helt plötsligt får hälla alkohol på den. 

 


