
Uppdaterat 18.11.2022 

Kemistklubbens reglemente för stipendier och utmärkelser 

  
  
  

Kap. I Allmänna bestämmelser 
  

1                              §                 I detta reglemente stipuleras om Kemistklubben vid Åbo Akademi 
rf:s stipendier och utmärkelser. Ytterligare stipuleras om klubbens fana, bärandet av 
utmärkelsetecken, band samt teknologmössa. 
  

2                              §                 Detta reglemente får ej ändras så att det står i strid med 
testamenten eller gåvobrev. 

  

Kap. II Klubbens stipendier och 
utmärkelser 
  

3                              §                 Axelstandaren tilldelas en ytterst förtjänt Axel eller Stina som har 
en mångårig och aktiv historia inom klubben. Som meriter anses även främjande av 
teknolog- eller kemistkontakter både inom och utanför Åbo stads gränser.  

  

Utmärkelsen delas ut under Kemistbaalen av Kemistklubbens president och 

mottagare bestäms av kuratorsnämnden. 

  

4                              §                 Förtjänsttecknet tilldelas person som synnerligen förtjänstfullt 
verkat inom klubben eller till dess fromma.  

  
Kandidaten bör helst ha suttit ett år i styrelsen. Annars räknas som plus flerårig 

aktivitet inom klubben såsom medlem, varmed avses intresse för klubbens verksamhet 
sådan den gestaltat sig vid möten och kamratliga sitsar. Verksamhet klubben till fromma efter 
slutförda studier kan även beaktas. Som ytterligare meriter räknas även arbete inom 
Borgrådet, Axels Sportklubb r.f. eller allmänt mångsidigt funktionärsarbete inom klubben. 

  



                   Förtjänsttecknet delas ut under Kemistbaalen av Kemistklubbens kurator och 
mottagare bestäms av kuratorsnämnden. Alla förtjänsttecken är numrerade. 

  

5                              §                 Magnumstipendiet delas årligen ut åt två yngre medlemmar som 
arbetat gott för klubben, men också haft framgång i studierna. Stipendiaterna erhåller under 
Wappmiddagen varsin magnumflaska mousserande vin.  

  
Kemistklubbens styrelse utser stipendiaterna och delar ut stipendiet. 

  

6                              §                 Varje styrelsemedlem, president samt kurator tilldelas en Axel- 
eller Stinanål i början av sin mandatperiod. Dessa ämbetsinnehavare innehar rätten att bära 
Axel- och Stinanålen då de representerar klubben. Ämbetsinnehavarna har även rätt att bära 
Axel- och Stinanålen efter mandatperiodens slut. 

  
  

Kap. III Övriga stipendier och 
utmärkelser 
  
  

7                              §                 Stipendier och utmärkelser i detta kapitel är instiftade av andra 
aktörer eller privatpersoner. Kandidater och vid behov stipendiater för dessa stipendier och 
utmärkelser utses av Kemistklubbens olika organ. 

  

8                              §                 Sjörövarstipendiet, med den tillföljande Axelmedaljen, skall gå till 
en kemist eller teknolog men denne behöver ingalunda ha gjort sin insats just inom 
Kemistklubben utan andra specialföreningar smäller lika högt. Stipendiaten får inte vara en 
fackidiot eller plugghäst i den bemärkelsen att hen alls ej ser allt det sköna livet bjuder; hen 
skall ha deltagit i studentlivet aktivt och det skall i stipendiatens själ finnas en bit humanism, 
men han bör ha skapligt skött sina studier.  

  

Stipendiet är ett kamratskapsstipendium men har också karaktären av ett 

förtjänsttecken, vilket har lett till att stipendiaten vanligen har varit en äldre studerande. 

  

Stipendiet delas ut under kemistbaalen av en gammal Sjörövarstipendiat. 
Kuratorsnämnden utser stipendiaten. 

  



9                              §                 Krokodilstipendiet delas ut till en person som gjort ett gediget 
arbete inom Kemistklubben. Stipendiaten har skött sina studier mer än väl och befrämjar 
bastukulturen inom Akademin samt intresserar sig för krokodilbeståndet i Aura Å. 

  

                   Stipendiet är instiftat av Kemistklubbens styrelser 1976–1980 och delas ut av 
en Krokodil under kemistbaalen. Kuratorsnämnden föreslår två kandidater och Krokodilerna 
utser stipendiaten. 

  

10                           §                 Samarbetstecknet delas ut till en person som avsevärt underlättat 
styrelsens arbete under året, dock utan att den haft en egentlig post.  

  
Tecknet är instiftat av Kemistklubbens styrelse 1998. Fram till 2018 delade 

jubiléumsstyrelse anno 1998 ut stipendiet, varefter ämbetet övergavs till jubiléumsstyrelse 
anno 2018. Kemistklubbens styrelse 

bestämmer mottagare och jubiléumsstyrelse anno 2018 delar ut tecknet på kemistbaalen. 

  

11                           §                 Boes stipendium tilldelas studerande som på ett förtjänstfullt sätt 
initierat och genomfört aktiviteter Kemistklubben och dess verksamhet till fromma. Stipendiet 
delas ut under baalveckan av ASG:s styrelse.  

  

Kuratorsnämnden utser stipendiaten, beslutet stadfästs av ASG:s styrelse. 

  

12                           §                 Bölge Trobergs Kamratskapsstipendium tilldelas en 
Kemistklubbsmedlem som är en god vän såväl inom som utanför klubben. Stipendiaten ska 
nomineras av minst fem (5) andra medlemmar inom Kemistklubben.  

  

Stipendiet utdelas i samband med Axelnatten och kan delas av flera personer. 
Samma person kan endast en gång erhålla stipendiet. Kuratorsnämnden utser stipendiaten, 
beslutet stadfästs av Kemistklubbens styrelsen. 

  

13                           §                 Fiilisstipendiet är instiftat av styrelserna 1988–1992 och tilldelas 
en andra- eller tredje årets studerande. Stipendiaten har visat prov på stort engagemang 
inom klubben och studielivet, samt är en person som sprider glädje omkring sig.  

  
Kemistklubbens styrelse utser stipendiaten och delar ut stipendiet på 

kemistbaalen. 

  



14                           §                 Kaffestipendiet är Stipendiet är grundat av Kemistklubbens 
jubiléumsstyrelse anno 2013. Stipendiet tilldelas en medlem som med sitt goda humör och 
agerande medför en god stämning till Kemistklubbens kansli under kaffetiden. Stipendiaten 
erhåller 5 kaffepaket samt -filter. 

 Kemistklubbens styrelse utser stipendiaterna och delar ut stipendiet under Wappmiddagen. 
  

Kap. IV Klubbens regalier 
  
  

15                           §                 Kemistklubbens fana är en flagga med måtten 110 cm * 130 cm 
vars blasonering lyder som följer: Enfärgat vit flagga med en stiliserad bensenring omringad 
av en öppen lagerkrans i mitten. I kransens knut årtalet 1923. 

Fanan är uppställd på Kemistklubbens årsfest, kemistbaalen, och andra 

högtidliga tillställningar. Då fanan bärs bör fanbäraren flankeras av minst två fanvakter. 

  

16                           §                 Klubbens band får bäras av person som är eller varit medlem av 
klubben, samt av person som tilldelats detta. Dock får ej klubbens band bäras av person som 
uteslutits ur klubben. 

  

                   Med långklänning bärs traditionellt bandet försatt i en dubbelvikt rosett på 
vänster sida av bringan. 

  

                   Med frack bärs sedvanligt bandet under västen från höger axel till vänster höft. 
Till kostym bärs bandet runt rockens vänstra slag. 

  

                   Klubbens band kan även bäras som långt band. I dessa fall bär män bandet 
över höger axel, ner till vänster höft och kvinnor över vänster axel, ner till höger höft. 
Marskalkband bärs efter detta mönster. 

  

17                           §                 De ordinarie klubbmedlemmar som studerar till diplomingenjör har 
rätten att bära Åbo Akademis teknologmössa. Erhållna rättigheter bevaras. Teknologmössan 
får användas fritt under tiden från 30.4 kl. 18:00 till 30.9 kl. 23:59. 

 

18                           §                 Utanför den bestämda tiden för bärande av teknologmössan, 
beviljas rätten att bära mössan av Teknologkommissionen. 


