
 

 

Insparksavtal 2019 
 

Syftet med Insparksverksamheten för de nya studenterna är att:  
Ge de nya studenterna ett gott första intryck av Högskolan i Gävle (HiG), staden Gävle och studentlivet samt ett gott 

välkomnande. 

Målet med Insparksverksamheten är att: 
Phaddrarna/fogdarna och de övriga involverade personerna ska fungera som ett stöd till alla nya studenter under den första tiden. 

De ska integrera de nya, såväl nationella som internationella, studenterna i högskolevärlden och studentikosa traditioner genom 

en minnesvärd Inspark. Phaddrarna/fogdarna och de övriga involverade personerna ska uppmuntra till fortsatt phadder-

/fogdetradition. De nya studenterna ska känna att de kan vända sig till en phadder/fogde eller övrig involverad person i 

Insparken oberoende av ärende eller förening. 

En phadder/fogde och övrigt involverad person i Insparken ska: 

• Vara medlem i Gefle Studentkår och/eller i sin tillhörande studentförening 

• Ha genomgått fadderutbildning aktuell termin 

• Vara student vid, eller ha erfarenhet av studier vid HiG 

• Kunna hänvisa nya studenter till rätt person inom respektive organisation angående frågor om föreningen eller Gefle 

Studentkår 

• Vara delaktig och engagerad och därmed delta i aktiviteter både på dagen och på kvällen 

• Vara en god ambassadör för studenterna som studerar vid HiG men också för medborgare i staden Gävle 

• Under Insparken bära och respektera den overall som phaddern/fogden har köpt av sin studentförening 

• Alltid vara i skick att ta hand om diverse situationer som uppstår för de nya studenterna 

• Att vara skötsam med alkoholen under hela Insparksperioden och särskilt under dagsaktiviteterna 

• Vara nykter hela dagen, kvällen och natten då ”Nykter”-västen är på 

• Ej bruka våld och hot i någon form 

• Ej bruka narkotika i någon form 

• Ej använda sig av begreppet ”Nollning”  

I övrigt gäller gott omdöme och uppförande i alla situationer  

Ansvar 
Fokus under insparken ska ligga på de nya studenterna. Syftet med insparksveckan är att alla studenter ska känna sig välkomna 

och hitta sin plats på HiG. Phaddrar/fogdar är de verktyg som gör detta möjligt.  

Phadder-/fogdeskapet innebär att man sätter de nya studenternas välmående framför sitt eget. Därför är det strikt förbjudet att 

utföra handlingar som kan innebära att de nya studenterna känner sig exkluderade, utsatta, sårade eller kränkta. 

Alla är olika och hanterar inte alla saker likadant. Därför ska phaddrar, fogdar och övrigt involverade personer i största möjliga 

mån undvika sarkasm, ovårdat språk, intima närmanden och fysiska handtag mot de nya studenterna. Alla är vuxna, men hänsyn 

ska tas till de nya studenternas eventuellt utsatta situation till följd av miljöombyte samt den på insparken inbördes hierarkin. 

Ingen person som är involverad i Insparken ska bruka ordet N0llning. Med anledning av de negativa associationer som uppstår 

vid ordet N0llning, brukas detta ej längre. Studenternas introduktionsvecka heter Inspark.  

Att vara en god ambassadör för studenterna som studerar vid HiG men också för medborgare i staden Gävle, innebär även att ej 

tala illa om Gefle Studentkår, studentföreningar i Gävle, samt dessas lokaler.  

Alkoholhets i alla dess former är strängt förbjudet under hela Insparken. 

N0llefriden 
N0llefriden finns till för att skydda nya studenter från maktmissbruk och sexuellt utnyttjande under Insparken. Den finns också 

till för att ge de nya studenterna en fantastisk start på studietiden utan att de ångrar någonting i efterhand. Allt som är mer än 

vänskapliga kramar bryter mot n0llefriden vilket innebär att utbyte av kroppsvätskor i form av pussar, hångel, sex och annan 

sexuell kontakt samt kel eller tafsande INTE är okej. 



 

 

 

 

Förhållningspunkter:                             Overall + Overall = Okej 

Ingen overall + ingen overall = Okej 

Overall + ingen overall = INTE OKEJ 

 

Som fuskn0lla räknas du både som ny student och befintlig student. N0llefriden innefattar dessa i dubbel bemärkelse. 

Avtalet 

Är du tveksam till om någonting är okej? Tänk då efter ytterligare en gång på om personen känner sig exkluderad, utsatt, sårad 

eller kränkt innan du agerar. I och med detta avtal är du ansvarig för de konsekvenser som dina handlingar kan medföra. Leder 

något till ett brott mot Insparkens syfte har du brutit mot avtalet och får därmed hantera konsekvenserna.  

Du som skriver på detta avtal medger att du är medveten om den utsatta situationen många nya studenter är i och att du 

är införstådd i vilket ansvar som läggs på dig i samband med att du tillåts medverka. Avtalet begränsar BARA 

handlingar som berör involverade i insparken. Gentemot andra personer gäller som alltid gott omdöme.  

Avtalstid 
Avtalstiden är mellan den 19:e augusti 2019 kl. 18:00 fram till den 30:e augusti 2019 kl. 22:00 – d.v.s. under hela insparken 

fram till kårkvällens start den 30:a augusti kl. 22:00. Tiden för n0llefriden är densamma som resten av avtalet. 

Avtalsbrott 
Vid avtalsbrott har Gefle Studentkår i samråd med ansvarig i din förening, rätt att klippa ditt Insparksband. Detta innebär att du 

ej längre får delta under Insparken. 

Gefle Studentkår innehar rätten att klippa band utan att få godkännande av annan part. 

Insparksansvariga i föreningarna och Gefle Studentkår meddelas om detta och ditt Insparksdeltagande avbryts omedelbart. Om 

du har brutit mot avtalet och fått ditt band klippt är du inte välkommen under någon av kvällarna under ovanstående period 

vilket också inkluderar hela den sista kårkvällen.  

Vid grovt brott mot avtalet, eller avtalsbrott vid två på varandra följande år, kan du som student bli nekad att delta vid 

nästkommande Inspark.  

Härmed bekräftar jag att jag har läst och förstått de krav som gäller för phadder/fogde och övrigt involverad i 

insparken. 

Ringa in på vilket sätt du deltar under Insparken och till vilken studentförening du tillhör. 

 

    Studentförening: ______________________________________________________ 

 

    Om övrigt, hur? ____________________________________________________________________ 

    Namn (Var god texta): _______________________________________________________________ 

    Ort och datum: _____________________________________________________________________ 

    Underskrift: ________________________________________________________________________ 

    Mailadress (Var god texta tydligt): ______________________________________________________ 

    Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

 Överhuvud  Über  Lagledare  Phadder/Fogde  Fuskn0lla  Övrigt  


