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Riktlinjer för förtjänsttecken
Kårhuset Lund, 2017-09-05
Styrelsen

Riktlinjer för förtjänsttecken
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver de olika förtjänsttecken som Teknologkåren delar ut för
förtjänstfullt arbete för Teknologkårens räkning.

1.2.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att göra det tydligt för utdelare och recipienter vilken tjänst som
befogar vilket förtjänsttecken, samt eliminera godtycke genom att införa transparens och
rigiditet i utdelningsprocessen.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Denna riktlinje ersätter tidigare Riktlinjer för funktionärsmedaljer.
Utkast färdigställt av: David Gustavsson, Linnea Thörnqvist
Ursprungligen antagen enligt beslut: S16-15/16
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
•
•
•
•
•

S5-16/17 (Klara Olli, Ronja Lillienau)
S12-16/17 (David Gustafsson, Emil Thorselius)
S17-16/17 (Henrik Paldán, Niklas Wetterberg)
S1-17/18 (Niklas Wetterberg, David Gustafsson)
S6-17/18 (Lovisa Majtorp)

2.

Förtjänsttecken

2.1.

Allmänt

Ett förtjänsttecken är en medalj som Teknologkåren delar ut som tack för utfört uppdrag.
Till skillnad från informella och evenemangsbundna medaljer bär förtjänsttecken en formell
dignitet, och bör därför värderas högre än dessa.
Förtjänsttecken är de enda medaljer som behandlas av dessa riktlinjer. För att en medalj ska
upphöjas till förtjänsttecken måste den skrivas in i denna riktlinje.
Förtjänsttecken kan inte köpas, säljas, bytas, skänkas eller på annat sätt överföras individer
emellan. Funktionärsmedaljen och Hedersmedaljer bekostas helt av Teknologkåren. Övriga
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medaljer säljs av Teknologkåren till självkostnadspris eller finansieras inom ramen för redan
budgeterad arbetsglädje.

2.2.

Släp

Teknologkårens samtliga förtjänsttecken bärs i Teknologkårens ordensband.

3.

Funktionärsmedaljen

3.1.

Allmänt

Funktionärsmedaljen är det förtjänsttecken som tilldelas alla funktionärer. Det är det enda
graderade förtjänsttecknet. En individ kan enbart inneha en enda funktionärsmedalj, så
funktionärsmedaljer av lägre valörer lämnas åter inför utdelning av nästa.
Funktionärsmedaljen delas ut en gång per termin, till personer som har avslutat sin
mandatperiod. En funktionär kan bara tillgodogöra sig en enda funktionärspost per termin,
även om denne suttit på dubbla eller överlappande poster, detta för att inte premiera
engagemang som går ut över studier, hälsa eller andra medlemmars möjlighet till deltagande.

3.2.

Utformning

Funktionärsmedaljen utgörs av Teknologkårens märke, med vart och ett av de tre
grundelementen – cirkeln, triangeln och kvadraten – på varsin nivå i djupled. Medaljen har
en diameter på 42mm.
Medaljen har färg av brons, silver eller guld, efter valör.
Tvärs över släpet till medaljer av valörerna Brons av andra graden, Silver av andra graden
och Guld fästs ett band i samma färg som medaljsmycket.

3.3.

Valörer

Funktionärsmedaljen är graderad i fem valörer: Brons av första och andra graden, Silver av
första och andra graden samt Guld.
Bronsmedaljen symboliserar engagemang, silvermedaljen ansvar och guldmedaljen lång och trogen
tjänst.
Utöver denna symboliska beskrivning används en matematisk, praktisk definition enligt
tabellen nedan. En funktionär tilldelas den högsta valör vars tröskelvärde hen träffar eller
överstiger. Denna utvärdering görs inför varje utdelning: En tidigare utdelad medalj utgör
inte i sig själv bevis för att den valören är uppnådd.
Enheten för tröskelvärdet är engagemangsterminer (t). Varje termin en funktionär är
engagerad ger 1t, oavsett antal engagemang. Innehar hen en ansvarspost (listade i 3.3.1
Ansvarsposter) får hen i stället 3t, så att ett år på en ansvarspost ger Silver av första graden
direkt.
3.3.1. Ansvarsposter

•

Aktivitetssamordnare
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkivutskottets ordförande
BEST-ordförande
Balmästare
Dansmästare
F1röj Boss
Fullmäktigeledamot
Fullmäktiges sekreterare
Generalsekreterare
Head of International Introduction
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
IAESTE-ordförande
Informationsansvarig
Jubileumsgeneral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kårordförande
Kårstyrelseledamot
Kårstyrelsens ordförande
Medaljutskottents ordförande
Nollegeneral
Näringslivsansvarig
Pedell
Projektledare ARKAD
Proud Tech Direktør
Pubmästare
Pålsjö Ängsblads redaktör
Sakrevisor
Studiesocialt ansvarig
Sångarstridsgeneral
Tackmästeriutskottets ordförande
Talman
Tandemgeneral
Utbildningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande
Vice Nollegenreal

Tröskel Valör
2t

Bons I

4t

Brons II

6t

Silver I

12t

Silver II

18t

Guld

3.3.2. Undantag

Det kan uppstå situationer där dessa definitioner är för stelbenta för att göra funktionärerna
rättvisa. En tillfällig arbetsgruppskonstellation kan medföra att en funktionär som inte finns
med på listan över ansvarsposter tar ett ansvar motsvarande en av dessa. Ett annat exempel
är en fyllnadsvald funktionär som bara sitter en termin, men vars arbete av naturen är
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fokuserat runt just detta halvår. I sådana fall kan Styrelsen fatta beslut om att höja
bedömningen.
3.3.3. Räkneexempel

Kristina (w) satt som Arkivutskottets ordförande läsåret 1314. Kalenderåret 2014 satt hon
som studeranderepresentant i Kemicentrums styrelse. Vårterminen 2015 var hon
gästansvarig i balgruppen för Nyårsbalen, men eftersom balmästarposten var vakant blev
Kristina fyllnadsvald under hösten. Nu, vårterminen 2016, ansöker Kristina om en medalj.
Uträkningen går som följer:
• HT13 – ansvarspost. 3t
• VT14 – ansvarspost (överlappande engagemang ger inga extra t). 3t
• HT14 – engagemang. 1t
• VT15 – engagemang. 1t
• HT15 – ansvarspost. 3t
Summa: 11t ≥ 6t

Silver av första graden.

Kristina argumenterar för att hon var balmästare under merparten av Nyårsbalens faktiska
arbete, varför styrelsen godkänner medaljkommitténs ansökan om att få ge henne Silver av
andra graden.

4.

Utskottsmedaljer

4.1.

Allmänt

Teknologkåren erkänner vissa utskottsspecifika medaljer som förtjänsttecken. Dessa är
ograderade och delas ut en enda gång till funktionärer som utmärkt sig inom utskottet,
utöver funktionärsmedaljen. För att motverka godtycke ska det i denna riktlinje finnas en
tydlig och uttömmande beskrivning av vad en funktionär behöver göra för att förtjäna den.
Dessutom ska medaljens utformning beskrivas, för att minimera risken för devalvering.
Som utskott kan i detta sammanhang även underutskott och -grupperingar räknas, men
samma post bör inte kunna leda till mer än en utskottsmedalj.

4.2.

Lista över utskottsmedaljer

4.2.1. Husutskottet

Kårhusmedaljen tilldelas person som…
•

… under sammanlagt två år varit ledamot i Husutskottet eller något av dess
underutskott, medarbetare i Kårhusservice eller arvoderad tekniker

•

… under sammanlagt ett år innehaft en namngiven förtroendepost i Husutskottet

eller
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Medaljen avbildar Kårhusemblemet i sotad gråmetall.
4.2.2. Nollningsutskottet

Nollningsmedaljen tilldelas person som…
•

… under Nollningen i fråga varit Nollegeneral, Vice Nollegeneral, Øverste,
Øverphøs, Överfös, Phøs, Fös eller Stab

Medaljen byter utseende varje år, och anpassas till nollningstemat. Nollegeneralen tillser, i
samråd med Medaljkommittén, att den bibehåller en grafisk kvalitet som anstår dess dignitet.
4.2.3. Balgruppen Corneliusbalen

Corneliusmedaljen tilldelas person som…
•

… suttit i Balgruppen för Corneliusbalen.

Medaljen utgörs av Corneliusugglan med utsträckta vingar som griper ett kårmärke i klorna.
Hela medaljen i sotad gråmetall.
4.2.4. Ledningsgruppen F1 Röj

F1 Medalj tilldelas person som…
•

… suttit med i ledningsgruppen för F1 Röj.

Medaljen utgörs av F1 Röjs logga med en tillhörande bricka där det står Ledningen. Hela
medaljen i sotad gråmetall. Medaljen tilldelas efter avklarat evenemang.
4.2.5. Puben Puben

Pubmedaljen tilldelas person som…
•

… tjänstgjort som pubmästare

•

… tjänstgjort som pubadept

eller

Medaljen är gyllene, och föreställer en kapsylöppnare och en stekspade lagda i kors. På
kapsylöppnaren står ordet ”CORNELIS” ingraverat.
4.2.6. Tackmästeriutskottet

Tackmästerimedaljen tilldelas personer som…
•

… suttit med i Tackmästeriutskottet.

Medaljen utgörs av en ångande pokal, omgiven av texten "TACKMÄSTERIUTSKOTTET –
QUIS GRATIAS AGET IPSOS GRATIAS AGES?". Hela medaljen i sotad gråmetall.
4.2.7. Fanborgen

Fanborgsmedaljen tilldelas person som…
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•

… har burit sin sektions standar vid minst 3 av följande event:
Examensceremonierna (sommar/vinter), FlyING, Nollelördag och Regattan eller
sitter som Aktivitetssamordnare och har samordnat Fanborgen samt burit
Teknologkårens fana/standar.

Medaljen har ett träfärgat yttre och kan liknas med en tandpetare. Medaljen kommer
efterlikna ett standard med dess stång.

4.3.

Undantag

Personer som har gjort en stor insats för ett utskott kan tilldelas en utskottsmedalj utan att
uppfylla kraven. Sådana undantag bör utfärdas sparsamt, och beslutas av
Utskottsordförande.

5.

Hederstecken

5.1.

Allmänt

Hederstecken tilldelas som tack för storslagen gärning för hela Kåren. Varje utdelning är ett
undantag.

5.2.

Lista över hederstecken

5.2.1. Hedersmedaljen

Hedersmedaljen tilldelas person som…
•

… av Fullmäktige utsetts till Hedersmedlem

Medaljen utgörs av en mässingsfärgad droppe med två svarta domkyrkotorn. På droppen står
skrivet i svart: ”TLTH, Hederstrula, 2007” eller motsvarande på aversen, och namnet på
recipienten på reversen.
5.2.2. Hjältekransen

Hjältekransen tilldelades person som…
•

… av Styrelsen utsetts till Hjälte eller Hjältinna

Ett antal personer har utsetts till Hjälte/Hjältinna men medaljen har aldrig tillverkats eller
delats ut. Medaljen hade således inget bestämt utseende.

6.

Historiska förtjänsttecken

6.1.

Allmänt

Teknologkåren har ett antal medaljer som innehade en status som förtjänsttecken, men som
inte längre delas ut. Redan utdelade medaljer på den här listan erkänns ännu av
Teknologkåren, men framtida utdelning kommer inte ske utan att förfarandet
återformaliseras.
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6.2.

Lista över historiska förtjänsttecken

I nuläget finns det inga historiska förtjänsttecken.
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