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Aalto-universitetets studentkårs
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UPPVAKTNINGSREGLEMENTE
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I Studentkårens symbol

4
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1 § Studentkårens symbol är en silver trevirvel på en purpurfärgad, liksidig triangel med silverkant. Om
symbolen bestäms noggrannare i beslutet som har fattats på fullmäktigemötet 9/2011 (14.12.2011).
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II Förtjänst- och hederstecken
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2 § Aalto-universitetets studentkårs förtjänst- och hederstecken baserar sig på studentkårens symbol.
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3 § Studentkåren har samfundstecken, förtjänst tecken och hederstecken samt därutöver hjältetecken i sin
användning.
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4 § Studentkårens förtjänst- eller hederstecken kan bäras bara ett åt gången.
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5 § Om beviljandet av heders- och förtjänsttecken besluter studentkårens styrelse på
uppvaktningsarbetsgruppens förslag.
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6 § Styrelsen väljer medlemmarna till uppvaktningsarbetsgruppen.
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7 § Studentkårens alla före detta och nuvarande medlemmar samt anställda har rätt att ge förslag.
Förslagen riktas till uppvaktningsarbetsgruppen.
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8 § Förtjänst- och hederstecken överräcks till mottagaren på en festlig och oförglömlig tillställning.
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9 § Förtjänst- och hederstecken kan delas ut under ett år på följande sätt: samfundstecken 15-20 stycken,
förtjänsttecken 4-10 stycken och hederstecken högst tre stycken. Styrelsen kan avvika från det riktgivande
antalet på uppvaktningsarbetsgruppens rekommendation eller om det finns vägande skäl för ett undantag.

20

III Tilldelningsgrunderna
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10 § Tecken tilldelas för aktiv verksamhet för Aalto-universitetets studentkår och dess målsättningar.
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11 § Tecknet kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.
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12 § Tecknen utdelas inte automatiskt på basis av tjänst eller förtroendepost.
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13 § Samfundstecknet tilldelas en person som har varit aktiv inom studentkåren och som med sin
verksamhet har främjat studentkårens målsättningar.
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14 § Förtjänsttecken tilldelas en person som länge och mångsidigt har varit aktiv inom studentkåren.
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15 § Hederstecken tilldelas en person som speciellt långvarigt, aktivt och mångsidigt har verkat för
studentkåren och främjat studentkårens målsättningar.
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16 § På anställda tillämpas tilldelningsgrunderna så att ett långvarigt anställningsförhållande eller att sköta
sina egna uppgifter inte är faktorer som automatiskt berättigar till ett tecken.
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IV Hjältetecken
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17 § Studentkåren kan tilldela en person eller ett samfund som har utmärkt sig ett hjältetecken.
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18 § Hjälteteck en kan tilldelas en före detta eller nuvarande medlem eller anställda samt samfund eller
friare grupper inom studentkåren.
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19 § Hjältetecken tilldelas för en enskild gärning eller ett enskilt projekt, eller en serie av dem, som har
påverkat studentkårens och dess medlemmars liv.
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20 § Hjältetecken överräcks på en festlig tillställning.
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21 § Hjältetecknets form följer studentkårens andra förtjänst- och hedersteckens drag och där ska finnas
studentkårens symbol.
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22 § Studentkåren kan utdela högst två hjältetecken i året. Styrelsen kan avvika från det riktgivande antalet
på uppvaktningsarbetsgruppens rekommendation eller on det finns vägande skäl för ett undantag.
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23 § Om en och samma person belönas med ett hjältetecken minst fem (5) gånger kan man använda
hederstiteln Superhjälte om honom/henne.
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V Uppvaktningar
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24 § Studentkårens uppvaktningar är rätten att använda studentkårens kårband och en miniatyrflagga.
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25 § Miniatyrstandar med fot kan med styrelsens beslut tilldelas en person eller ett samfund som med sin
verksamhet har främjat studentkårens målsättningar. Miniatyrstandaren kan även tilldelas en person eller
ett samfund som inte hör till studentkåren.
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26 § Att tilldela studentkårens purpur-silver band som uppvaktning sker enligt reglementet för kårband på
styrelsens beslut.
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27 § Miniatyrstandaren och studentkårens kårband stävar man till att överräcka till uppvaktningens
mottagare på en så festlig situation som möjligt.
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Detta reglemente har godkänts på AUS:s delegationsmöte 5/2018 (22.3.2018).

