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FLAGGREGLEMENTE 2 

I Studentkårens officiella flagga 3 

1 § Studentkåren har en officiell flagga. Flaggan finns i två versioner, den ena för innebruk och den 4 
andra för utebruk. 5 

2 § Studentkårens styrelse besluter om flaggans användning. 6 

3 § Flaggans storlek är 125 x 204 cm. 7 

4 § Flaggfärgerna följer färgerna på studentkårens band, purpur PMS 248 U och silver. 8 

5 § Den officiella flaggans heraldiska beskrivning är följande: på den ginstyckade flaggans övre fält 9 
finns fem stigande, av vågskuror bildade kavlar på purpur botten, nedre fältet helt i purpur. 10 

6 § Spetsprydnaden på den officiella flaggans stång är av silver. 11 

7 § I flaggan eller i dess närhet får inte fästas extra emblem. 12 

II Fanvakt 13 

8 § Flaggan behöver alltid fanvakt vid uppträdande. 14 

9 § Fanvakten består av en fanbärare och två studentmarskalkar. Vid behov kan fanvakten även 15 
bestå av gamla studentkårsmedlemmar eller studentkårens anställda. 16 

10 § Fanvakten d.v.s. fanbäraren och marskalkarna använder student- eller teknologmössan under 17 
sitt uppdrag. 18 

11 § Marskalkarna bär marskalksband i enlighet med studentkårens bandreglemente. 19 

III Flaggans förvaring och skötsel 20 

12 § För flaggans förvaring ansvarar studentkårens generalsekreterare. 21 

13 § Flaggan bör förvaras skyddad i ett fodral på en för den reserverad, trygg och lämplig plats.  22 

14 § När flaggan skadats eller blivit nerfläckad bör den omedelbart tas ur bruk och förflyttas till 23 
studentkårens arkiv. 24 

IV Andra flaggor 25 

15 § Studentkåren har en miniatyrflagga som återger den officiella flaggan och vars beviljande 26 
regleras i miniatyrflaggreglementet. 27 

16 § Studentkåren har vid sidan av den officiella flaggan en inofficiell flagga som kan användas som 28 
studentkårens emblem i situationer eller förhållanden som är olämpliga för den officiella flaggan. 29 

17 § Den inofficiella flaggan återger färgerna och förhållandena i studentkårens band. 30 


