Antaget av kårstyrelsen 2020-04-27

Policydokument för rookieperioden
Detta dokument innehåller gemensamma regler för deltagare under rookieperioden. Oavsett
om du deltar som rookie, fadder, general, kapten, gammelfadder, stödfadder, gammal
student, ös, övrig student, arvoderad/anställd på studentkåren eller i en annan roll gäller alltid
följande regler.
Detta dokument ska alltid finnas tillgängligt på kåren.nu och aktuella Facebook-grupper för
deltagare under rookieperioden, det vill säga rookiegrupper, faddergrupper och liknande. Det
ska också alltid länkas i alla rookieperiodens event.
Detta är ett levande dokument med riktlinjer och regler för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för att ha en bra rookieperiod. Det är alla deltagares ansvar att vara inläst på och
följa detta dokument. Det är också allas ansvar att påminna alla om detta policydokument, att
säga ifrån när regler inte följs och rapportera till studentkåren när det har skett brott mot
policydokumentet. Detta innebär inte att faddrar och generaler bär ansvar över alla deltagare.
Deltagare som inte ingår i fadderkulturen och introduktionen (alltså faddrar av olika slag,
generaler och rookies) berörs av policydokumentet, men ska inte behandlas som rookies.
Dock är det bra om ansvariga för event där övriga deltagare är med påminner om den policy
som finns och säger ifrån vid brott mot det vid behov.
Med rookieperioden avser vi perioden från dagen välkomsttimmen hålls till måndagen efter
sista officiella festen/eventet på rookieschemat. Reglerna gäller under aktiviteter under
rookieperioden först och främst. Vissa övergripande regler gäller såklart även utanför
aktiviteterna, så länge rookies är närvarande. Till exempel gäller alltid rookiefriden. Rollen
som fadder, generalfadder, stödfadder, gammelfadder, ös och liknande gäller även utanför
rookieperioden och dess aktiviteter.
Vid brott av policydokumentet kan studentkåren och övriga ansvariga vidta olika åtgärder;









Personen blir avvisad från eventet/platsen.
Personen blir avstängd från rookieperioden.
Personen blir av med sitt fadderskap.
Personen blir av med sitt generalsansvar.
Personen blir avstängd från kommande rookieperiod.
Personen blir avstängd från Kåren.
Personen förlorar sin förtroendevalda post på studentkåren.
Linjeföreningen blir av med möjligheten att äska.

Observera att det är studentkåren som har högst beslutanderätt när det kommer till vilka
åtgärder som ska vidtas.
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Om en individ bryter mot policydokumentet och studentkåren informeras om detta kan
denne få en bestraffning. Om en hel förening/faddergrupp skulle låta bli att rapportera till oss
när en incident skett på individnivå, alternativt på ett regelmässigt sätt bryta mot
policydokumentet bestraffas föreningen.
Observera att åtgärderna som vidtas gäller alla deltagare under rookieperioden.
Om situationen skulle bli hotfull kontaktas ordningsvakter eller Polisen.

Övergripande regler
Rookieperioden är till för rookies
Övriga deltagare är såklart välkomna att vara med, men ska respektera rookieperiodens syfte.
Som övrig deltagare ska man alltid visa respekt för den verksamhet som berör rookieperioden
med linje- och studentföreningar, faddergrupper, ös och studentkåren. Det vi gör är alltid för
att rookies ska få en så bra rookieperiod som möjligt.

Transparens mellan studentkåren och linje- och studentföreningar
Det är viktigt att ha en öppen dialog mellan studentkåren och linje- och studentföreningar. På
så vis kan individer som inte sköter sig få en konsekvens direkt, rykten hindras från att spridas
och fel personer hindras att bli bestraffade. Om en individ bryter mot policydokumentet och
studentkåren informeras om detta kan denne få en bestraffning. Om en hel
förening/faddergrupp skulle mörka en händelse på individnivå, alternativt på ett regelmässigt
sätt bryta mot policydokumentet bestraffas föreningen.

Rookiefrid gäller under hela rookieperioden
Det innebär att man inte får ha ett romantiskt eller sexuellt utbyte med en rookie som övrig
deltagare. Det gäller åt båda hållen. Om det existerar ett förhållande mellan en rookie och
övrig deltagare sedan innan ska detta meddelas studentkåren och generalerna. Trots att ett
förhållande finns sedan tidigare ska rookiefriden respekteras. Det innebär i praktiken att inga
sexuella eller romantiska utbyten ska ske trots förhållande under eventen under
rookieperioden. Anledningen att vi har detta som en regel är för att det uppstår en
maktposition mellan rookies och andra äldre studenter som kan utnyttjas. Denna regel finns
till för att skydda rookies. Anledningen att det gäller även för de som redan har förhållanden
är för att det ser dåligt ut utåt för de som inte är medvetna om förhållandet.

Alkoholhets är strängt förbjudet
Ingen ska någonsin känna sig tvingad till att dricka alkohol. En kultur som inte kretsar kring
alkohol ska förespråkas. Det innebär i praktiken inte att man inte får dricka alkohol, men att
det ska finnas varierade aktiviteter och att alkoholfria alternativ alltid ska vara okej (även
under till exempel dryckeslekar). Om en rookie eller fadder skulle vara för onykter kan en
fadder, studentföreningsrepresentant eller studentkåren sätta den i ”time out”, vilket innebär
att hen inte får dricka/köpa mer alkohol förrän den ansvarige säger att det är okej. Under en
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time out ska en fadder sätta sig med den som druckit för mycket och prata en stund, bjuda på
vatten om det önskas och uppmuntra till att äta något. Om personen är för full ska hen alltid
skickas hem istället för att sättas i time out. Time outs får aldrig missbrukas som bestraffning
eller maktutövande. Det är alltid okej att skicka hem människor som är för onyktra. Faddrar
ska dessutom ha kunskap om var en student kan vända sig om de har problem med alkohol.

Lambos
Lambos får endast delas ut genom faddrar och enbart till grupper (3 eller fler). Rookies och
övriga studenter kan endast påkalla lambos genom en eller flera faddrar, och dessa måste då
avgöra om lambon är lämplig eller ej. Lambos ska alltid ske utan tvång eller alkoholhets.
Lambos får alltid göras med alkoholfritt alternativ. Det är en god idé att ha ”lamboglas”
lättillgängligt för alla där deltagare kan hälla i en valfri mängd dryck och göra en lambo på.
Lambos får också alltid nekas. Faddrar uppmuntras att vid flera tillfällen tacka nej till en lambo
eller välja att göra en lambo med alkoholfri dryck för att främja en accepterande kultur.

Nolltolerans mot narkotika
Narkotikaklassade preparat eller preparat som ännu inte blivit narkotikaklassade
(internetdroger) får inte användas under rookieperioden. Vid misstanke om
narkotikaanvändning kontaktas Polisen.

Nykterfadder
Under alla event där alkohol är inblandat ska det finnas två nykterfaddrar från varje
närvarande linjeförening. Om din linjeförening inte har några rookies på plats, ska du fråga
om andra föreningar behöver hjälp. Som nykterfadder ska du vara nykter under hela eventet,
även om det visar sig att ingen av föreningens rookies är närvarande eller går hem tidigt. Du
får alltså inte ta av dig din nykterfadder-väst och börja dricka under ett event du är
nykterfadder på. Läs mer om hur du markerar dig under ”Markera tydligt vem du är”.

Faddrar på plats och ledighet
Under event där rookies är närvarande ska det alltid finnas utöver nykterfaddrar andra
faddrar på plats. Alla faddrar behöver inte vara med på varje event. Antalet faddrar och
ansvariga kan justeras beroende på antalet rookies och eventets storlek. Alla faddrar ska ha
rätt att ha lediga dagar under rookieperioden. Det ska planeras därefter! Om det inte finns
utrymme för ledighet måste ni ta bort aktiviteter. Detta är för allas hälsa och välmående.

Faddrar och generaler ska vara utbildade
Alla faddrar och generaler ska ha genomgått den fadder/generalsutbildning som erbjuds.
Under den informeras om rollen som fadder/general, vad som förväntas, praktisk utbildning
inom HLR och första hjälpen, likabehandling, information om alkohol och narkotika, ledarskap
och så vidare. Den är nödvändig för att man ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Om
du är ny fadder/general för vårterminens rookieperiod får du gå utbildningen som ges i
efterhand. I dessa fall ska erfarna faddrar se till att de nya faddrarna har all den information
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som är nödvändig för att kunna utföra sitt uppdrag. Det ges också ett tillfälle för outbildade
faddrar/generaler att få en miniversion av fadderutbildningen under en föreläsning inför
vårterminens rookieperiod.

Inkludering och aktiviteter
Alla studenter ska alltid ha möjlighet att delta i rookieperioden, oavsett kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder. Aktiviteter ska planeras därefter. Utöver detta får förnedring,
tvång och hets aldrig användas vid aktiviteter. Allt ska vara frivilligt.

Agera professionellt
Man ska alltid agera professionellt och ta sitt uppdrag på allvar. Oavsett om du är fadder,
gammelfadder, ös, aktiv i en studentförening, general, stödfadder eller äldre student är du
representant för högskolan och din förening.
Det är viktigt att se sin roll separat från sin person när andra försöker utföra sitt uppdrag
genom att till exempel säga ifrån när en regel bryts.
Din roll som ambassadör fortsätter även efter rookieperiodens avslut.

Markera tydligt vem du är
Det är viktigt att markera tydligt vem man är under rookieperioden för att faddrar, rookies,
studentkåren och övriga deltagare lätt ska kunna se vilka som är vilka, och vilka de kan
kontakta. Detta gäller under rookieperiodens alla aktiviteter.







Faddrar ska vara markerade med faddersymbol. Det kan till exempel vara en tröja där
linjeföreningens namn och ”fadder” står. Övriga studenter får ej bära samma symbol.
Generaler ska vara markerade med generalssymbol.
Nykterfadder ska vara markerade med nykterfadder-västar.
Rookies ska bära rookiesymbol. Rookiesymbolen är personlig och får inte bytas ut,
lånas ut eller ges bort. Om rookiesymbolen inte är på har faddrar rätt att ge någon
slags konsekvens. Detta får dock aldrig vara av kränkande karaktär. Det ska vara roligt!
Rookies måste informeras om varför åtgärder vidtas. En ny symbol av något slag ska
alltid delas ut för att alla ska kunna se att deltagaren är en rookie.
Studentföreningsrepresentanter ska vara markerade med sina respektive symboler.

Vid deltagande på maskerad och finsittning måste du fortfarande vara tydligt utmärkt.
Rookiesymbolen ska alltid vara på och på sin designerade plats, till exempel ett band runt
pannan. Som fadder kan man välja att ha till exempel ett tydligt band på armen istället för en
faddertröja. Detta gäller inte nykterfadder-västar som alltid måste bäras.
Observera att ovve inte är krav för faddrar, och ovven ska heller inte ses som en symbol för
att visa vilken av ovanstående roller du tillhör. Det kan dock vara ett komplement till annan
symbol.
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Maskotar och flaggor
Samtliga linjeföreningar har en maskot och/eller flagga som är tillåtna att stjäla med vissa
regler. Dessa hanteras endast av rookies efter överlämning skett från faddrar. Det är viktigt
att visa respekt för dessa föremål och inte förstöra dem på något sätt. Fullständiga regler ges
till linjeföreningarnas faddergrupper som sedan informerar sina rookies. Alla generaler och
faddrar bör vara väl införstådda i regler som rör maskotar och flaggor.
Vid osämja gällande maskotar/flaggor tas diskussionen med berörda linjeföreningars nyktra
faddrar alternativt generaler i första hand. Om konflikten kvarstår kan studentkåren medla.

Hierarki under event
Beslutshierarkin ser ut som följer:
Studentkåren
Generaler / Nykter fadder
Fadder
Stödfadder, rookie, o.s.v.
Rookies
Nykter fadder har alltid högre beslutsrätt än generaler på aktiviteter där alkohol är inblandat.
Detta gäller dock inte i fall där generalen är nykter. I praktiken innebär det att man bör vända
sig till en nykter fadder/general i första hand vid incidenter, konflikter eller brott mot
policydokumentet. De kan sedan föra det vidare till studentkåren.
Det är nödvändigt att incidenter och brott mot policydokument rapporteras till studentkåren
för att bibehålla transparens. Det gör att studentkåren kan vidta åtgärder i god tid när saker
har skett.
Nykter fadder är den som har den yttersta beslutanderätten på event där alkohol är inblandat
om någon behöver skickas hem eller sättas i en time out. Hen kan också sköta diskussioner
och dispyter som sker på plats.
Konflikter bör i så stor mån som möjligt ej tas i affekt. Ett beslut om att skicka hem någon och
en vidare diskussion om en persons lämplighet att fortsätta vara med på rookieperioden, att
fortsätta vara fadder, eller vad det än må vara kan tas dagen efter på ett möte när alla
inblandade är nyktra. Önskas samtalsstöd kan man kontakta studentkåren.
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