Motion om regler för sektionsklädsel
Bakgrund:
Bfracken är officiellt våran sektionsklädsel, men i praktiken används den sällan. Och det finns
inte heller några fasta regler för hur Bfracken ska se ut bortom att vara just en Bfrack. Därför
vill jag föreslå för det samlade sektionsmötet att införa lite regler för detta.
Dessutom kan Bfracken utnyttjas bättre för att spegla en persons erfarenheter, och för det
syftet vill jag även införa möjligheten att skapa officiella utsmyckningar.

Förslag:
Att: I reglementet lägga till en punkt ‘13 Sektionsklädsel’ enligt:

13 Sektionsklädsel
13.1 Utseende
Sektionsplagget är Bfracken, och den ska spegla bärarens personlighet och erfarenheter. Av
denna anledning är det tillåtet för sektionsmedlem att utsmycka sin Bfrack efter eget tycke, så
länge det inte bryter mot några andra regler som fastslås i sektionens stadgar, reglemente eller
policydokument. Bryter en Bfrack mot någon av dessa regler är det inte ett sektionsplagg och
sektionsmedlem som bär den är osynlig för sektionens ordförande.
13.1.1 Sektionens logotypmärke ska bäras på ryggen.
13.1.2 Högst upp på högerärmen, strax under sömmen mot axeln, ska ett märke med
KTH:s logotyp vara fäst. Saknas högerärmen tillåts man fästa märket på högeraxelns
fram eller baksida.
13.1.3 Högst upp på vänsterärmen, strax under sömmen mot axeln, ska Medietekniks
officiella märke vara fäst. Saknas vänsterärmen tillåts man fästa märket på
vänsteraxelns fram eller baksida.
13.2 Tillfällen
13.2.1 Bfracken ska bäras när sektionsmedlem i förväg planerat att närvara under en

studiesocial (studentikos) festlighet denne är inbjuden till i kapacitet av medlem av
sektionen och ingen annan klädkod, explicit eller implicit, finns.
13.2.2 Fracken behöver inte bäras om en festlighet inbjuder till utklädnad, men ska bäras
om sektionsmedlemmen inte klär ut sig så länge detta inte bryter mot punkt 13.2.1.
13.3 Officiell utsmyckning
Under denna punkt listas alla officiella utsmyckningar. Varje listad utsmyckning måste beskrivas
både i termer om utseende och vilka krav som krävs för att bära den. Man får inte smycka
Bfracken med något som inom rimliga gränser kan misstas för att vara en officiell utsmyckning
för någon post som man inte suttit på, såvida detta inte är för att uppfylla en klädkod eller
utklädnad.
13.3.7 Teatermask markerad med ett ‘Q’ får enbart bäras av den som är eller har varit
Qulturnämndsordförande.

