
 

 

Regler för överlämnande av fadderskap 
 
Det ni nu har i händerna är den åtråvärda Anknytningspärmen. Den symboliserar 
makt, elitism och auktoritet. Skulle man kunna tro. Men nej, denna pärm 
symboliserar kärlek, gemenskap och värme. Ert uppdrag är att göra anknytningen 
för de nya studenterna så eminent som möjligt men ni har också ett regelverk att 
förhålla er till. Följande gäller: 
 

 Innan fadderskapets start utses minst två primära anknytningspersoner. 
Dessa kommer att ha huvudansvaret för att anknytningen förefaller som 
planerat, även om det självklart sker med hjälp av alla faddrar 
 

 Inför anknytningen ska faddrarna ha läst igenom Lundapsykologernas 
miljöpolicy samt kommunikationspolicy för att på bästa sätt sträva efter dessa 
mål under anknytningen 

 

 Bidraget från Lundapsykologernas styrelse som faddrarna har att förhålla sig 
till är 1500 kronor. Dessa pengar får ej spenderas på alkoholhaltiga drycker 
utan om sådant intag sker bekostas detta av faddrarna eller studenterna 
själva. Pengarna erhålles i efterhand och bygger på inlämnande av kvitton och 
rapport till ekonomiansvarig i styrelsen. Därför är det av stor vikt att alla 
kvitton på vad faddrarna lägger ut under anknytningen sparas. Dessa kvitton 
ska enbart innehålla vad som lagts på anknytningsaktiviteter och alltså inte 
blandas med privata inköp 

 

 Vid minst en aktivitet ska Lundapsykologernas styrelse få utrymme att delta i 
planering/genomförande. Detta för att de nya eleverna ska få en tydlig bild av 
vad Lundapsykologerna är, vad vi gör och vilka utskott som finns att 
engagera sig i. Vi skulle också uppskatta om ni tillsammans med 
anknytningsschemat har med länkar till Lundapsykologernas Facebook-sida 
och Instagram. Kommunikationen mellan faddrar och styrelse sker förslagsvis 
genom trivselutskottet, där en av de primära anknytningspersonerna 
alternativt fadder tar kontakt med trivselutskottets ordförande. Styrelsen ska 
också godkänna anknytningsschemat innan detta fastställs och skickas ut till 
de nya studenterna 

 

 Vid namnleken under första veckan ska även en pronomenrunda äga rum. Ett 
exempel på hur man kan få med detta i en namnlek är att varje person säger 
namn, pronomen, och något som börjar på samma bokstav som ens namn (Till 
exempel: Ulla-Berit, hon, uggla; Kim, hen, kanin; Gunnar, han, glass). Detta är 
för att undvika att felköna varandra, och att alla ska känna att de har 
möjlighet att vara sig själva 

 

 Nollefrid gäller under hela anknytningsperioden. Umgänge av sexuell art 
mellan faddrar och ettor är alltså ej tillåtet 
 



 

 

 Det ska finnas minst en nykter fadder på varje aktivitet, såsom sittning eller 
annan aktivitet där det förekommer alkohol. En nykter fadder måste vara 
närvara under hela aktiviteten 

 

 Variation av aktiviteter ska förekomma, varav minst 50 % måste vara 
alkoholfria. Vid aktiviteter innehållandes alkohol får ingen alkoholhets 
förekomma, så som till exempel lambo. 

 

 Vid sittningar, se till att använda den senaste versionen av sånghäftet (VT-16). 
Är ni osäkra på var ni hittar den senaste, kontakta Ordförande för 
Trivselutskottet. 

 

 Efter ert hårda arbete med att få ihop en anknytning är det inte mer än rätt att 
ni ska få ett tackevent. Tanken är att detta sker efter anknytningen är över och 
på initiativ av de nya studenterna. Försök därför på ett subtilt men rättframt 
sätt påpeka detta under anknytningsperioden 

 

 Vi förväntar oss att ni respekterar dessa regler, och vid brytande av någon av 
dessa regler kommer detta att följas upp av 
Lundapsykologernas styrelse 

 
 
Lycka till, och ha en så peppig anknytning som möjligt!        
 
Tidigare generationers faddrar och 
Lundapsykologernas styrelse 


