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Arcada studerandekår – ASK 
Majstadsgatan 11  
00560 Helsingfors  

Förtjänstteckenreglemente 

1 § Förtjänsttecken 

Denna stadga klargör principerna för utdelning av ASK-pins, styrelsemedalj och övriga hedersbetygelser samt 
ger anvisningar för bärandet av Arcada studerandekår - ASKs kårband. Utdelandet av alla hedersbetygelser bör 
övervägas noggrant. 

ASK kan utdela förtjänsttecken till medlemmar, alumner eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs 
verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast dessa kan tilldelas förtjänsttecken i brons förtjänsttecken i silver, 
förtjänsttecken i guld, eller Cor-hus-medalj. Då en person blir tilldelad hedersbetygelse bifogas ett diplom med 
tillhörande motivering. ASK kan även utse hedersmedlemmar. 

En utomstående person eller instans kan tilldelas en hedersbetygelse i form av Pro ASK- eller Pro Cor-diplom. 
Diplomen klargör motiveringarna för utmärkelsen. ASKs fullmäktige beslutar om användningen av och 
utseendet på förtjänsttecken, hedersbetygelser, medaljer och kårens tygmärken. Förtjänsttecken, medaljer 
och hedersbetygelser utdelas företrädesvis på studerandekårens årsfest. Styrelsemedaljen utdelas i början av 
styrelsens mandatperiod. ASK-emblemet kan delas ut i början av styrelsens och fullmäktiges mandatperiod 
eller anställning. 

2 § Förtjänstteckenkommitté 

Förtjänstteckenkommittén består av fem (5) till sju (7) stycken av fullmäktige utsedda medlemmar, av vilka en 
ska vara ASK styrelsemedlem och de övriga gärna representera specialföreningarna och alumner. En av 
medlemmarna i förtjänstteckenkommittén ska om möjligt även ha suttit i förtjänstteckenkommittén 
föregående år. Kommittén är beslutsförd då tre (3) medlemmar är närvarande personligen eller elektroniskt 
via videokonferens. Förtjänstteckenkommitténs medlemmar väljs på fullmäktiges vårmöte och dess 
mandatperiod fortsätter parallellt med fullmäktiges mandatperiod. Fullmäktige väljer ordförande för 
förtjänstteckenkommittén och medlemmarna i förtjänstteckenkommittén väljer inom sig en sekreterare. 
Kommittén bör skriva en redogörelse över nomineringarna för hedersomnämnanden. Redogörelsen godkänns 
av fullmäktiges presidium. Hedersmedlemmar godkänns av fullmäktige. 

Förtjänstteckenkommittén nominerar kandidater för förtjänsttecken i brons, silver och guld, Cor-hus-medalj 
samt hedersbetygelse. Förtjänstteckenkommittén samlar även in nomineringar till Georg von Wendt-
stipendiet av ASK och specialföreningarna. 

3 § Initiativ 

Initiativ till nominering till förtjänsttecken, Cor-hus-medalj och hedersbetygelser samt hedersmedlemskap 
inlämnas skriftligen undertecknat av minst fem (5) personer till förtjänstteckenkommittén. 
Förtjänstteckenkommittén besluter ifall förslaget godkänns. En person kan inte föreslå sig själv. 

4 § ASK kårband 

Alla ordinarie medlemmar, före detta medlemmar samt hedersmedlemmar har rätt att bära kårbandet. 
Kårbandet är ett 30 mm brett blått band med 9 mm bred grön mitt och 2 mm guldrand på vardera sidan av 
den gröna randen. Kårbandet bärs endast till festdräkt eller mörk kostym på kårens årsfest och därmed 
jämförbara tillfällen samt vid representationsuppdrag. Kårbandet får inte bäras av en person som ASKs 
fullmäktige ansett vara ovärdig att bära det. 
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Till frack bär herrar bandet under rocken fäst vid höger axel. Till mörk kostym bärs bandet kring vänster flik. 
Damer bär bandet knutet i rosett på vänstra bröstet. Rosetten ska vara högst 80 mm bred. Då en person 
representerar studerandekåren ska ASKs kårband bäras överst. 

På ASKs årsfest bär värdinnan, värden samt marskalken ett bredare kårband. Värdinnan bär kårbandet över 
vänstra axeln som ett långt band som sträcker sig ned till högra höften. Värden bär kårbandet på motsvarande 
sätt som värdinnan, men över högra axeln. Marskalken bär kårbandet som värden eller värdinnan, beroende 
på marskalkens kön. Bandet får inte bäras på bar axel eller tillsammans med övriga band, medaljer och 
förtjänsttecken. 

5 § ASK-emblem 

Emblemet kan bäras på ASK representationsuppdrag, så som årsfest och andra officiella och mindre officiella 
tillställningar där styrelsemedalj inte kan bäras. Emblemet bärs inte vid festligheter av privat natur. 

Emblemet tilldelas ASK styrelsemedlemmar, fullmäktigepresidiet, samt personal i början av mandatperioden. 
Emblemet bärs på vänstra bröstet. Efter avslutad mandatperiod lämnas emblemet tillbaka, om man inte väljer 
att inlösa det till anskaffningspriset av ett nytt emblem. Även tidigare styrelsemedlemmar, 
fullmäktigeledamöter, samt personer med förtroendeuppdrag inom ASK har rätt att köpa emblemet. 

ASK-emblemet är ett silverfärgat emblem med formen av ASKs vimpel med den mittersta delen sänkt med 
skrovlig yta. Emblemets diameter är 22 mm. 

6 § Styrelsemedalj 

Styrelsemedaljen är en representationsmedalj. Medaljen ska bäras på ASK representationsuppdrag, som 
årsfest och därmed jämförbara tillfällen, samt andra värdiga tillställningar. Medaljen bärs inte vid festligheter 
av privat natur. 

Medaljen tilldelas ASK styrelsemedlemmar i början av mandatperioden. Medaljen bärs på vänster bröst. Efter 
avslutad mandatperiod lämnas medaljen tillbaka, om inte styrelsemedlemmen väljer att inlösa medaljen till 
anskaffningspriset av en ny medalj. Även tidigare styrelsemedlemmar har rätt att köpa medaljen. 

Styrelsemedaljen är en guldmedalj med en diameter på 24 mm. 

7 § Cor-hus medalj 

Cor-hus medaljen kan tilldelas medlem eller före detta medlem som aktivt hjälpt till med ASKs verksamheten i 
och utanför Cor-huset. 

Cor-hus-medaljen är en rund silverfärgad medalj, med texten "Cor-hus medalj" på framsidan och personens 
namn samt utmärkelseår på baksidan. Cor-hus medaljen har instiftats år 2007, och har utdelats retroaktivt från 
år 2006. Medaljen bärs i enlighet med anvisningarna 10 §. 

Medaljen bör vara till storlek mellan 30mm och 40mm. 

8 § Förtjänsttecken i brons  

Förtjänsttecken i brons kan tilldelas studerandekårens medlemmar eller Arcadas personal som aktivt 
medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte. 

Förtjänsttecknet i brons har ASKs logo i mitten och är omringad av en lagerkrans som öppnar sig uppåt. 
Förtjänsttecknet är förgyllt med brons och är 29 mm brett och 25 mm högt. Emblemet fästs med en nål och 
bärs i enlighet med anvisningarna i § 10. Förtjänsttecknet i brons har instiftats 2018.  
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9 § Förtjänsttecken i silver 

Förtjänsttecken kan tilldelas medlemmar, före detta medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat 
i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte. 

Förtjänsttecken i silver utesluter användningen av förtjänsttecken i brons. En person kan inte få 
förtjänsttecken i silver samma år som denne får förtjänsttecken i brons. 

Förtjänsttecknet i silver har ASKs logo i mitten och är omringad av en lagerkrans som öppnar sig uppåt. 
Förtjänsttecknet är förgyllt med silver och är 29 mm brett och 25 mm högt. Emblemet fästs med en nål och 
bärs i enlighet med anvisningarna i § 10. Förtjänsttecknet i silver har instiftats 1999. 

10 § Förtjänsttecken i guld 

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas en person som har förtjänsttecken i silver och i flera år aktivt har medverkat 
i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Förtjänsttecknet i guld utesluter användningen av förtjänsttecken 
i silver. En person kan inte få förtjänsttecknet i guld året efter att denne fått förtjänsttecknet i silver. 

Förtjänsttecknet i guld har ASKs logo i mitten och är omringad av en lagerkrans som öppnar sig uppåt. 
Förtjänsttecknet är förgyllt med guld och är 29 mm brett och 25 mm högt. Emblemet fästs med en nål och bärs 
i enlighet med anvisningarna i § 10. Förtjänsttecken i guld har instiftats 1999. 

11 § Bärande av förtjänsttecken och medalj 

Förtjänsttecken och medalj bärs till festdräkt eller mörk kostym vid årsfester och därmed jämförbara tillfällen 
samt vid representationsuppdrag. För herrar fästs förtjänsttecken eller medalj på rockens vänstra sida. Damer 
bär förtjänsttecken eller medalj på vänstra bröstet, under eventuella kårband. Medaljen fästs i ett en gång 
dubbelvikt kårband. 

Förtjänsttecken får under inga omständigheter överlåtas till utomstående personer. Förtjänsttecknet får inte 
bäras vid festligheter eller andra tillställningar av mindre värdig natur, ej heller av en person som ASKs 
fullmäktige ansett vara ovärdig att bära det. 

12 § Georg von Wendt stipendium 

Georg von Wendts stipendium är ett pris instiftat av forskningsdirektör Lars Lundsten år 2007. Stipendiet 
tilldelas en aktiv och innovativ studerande eller nyligen utexaminerad studerande till minne av professor Georg 
von Wendt. Priset består av ett diplom och ett stipendium. Priset delas ut vid ASKs årsfest. Stipendiet följer en 
separat prisstadga. 

13 § Pro ASK 

Pro ASK är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött ASKs syfte. 
Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK. På diplomet ska finnas ASKs logo, den tilldelades 
namn, samt en kort motivering om på vilka grunder hedersbetygelsen utdelas. Diplomet undertecknas av 
förtjänstteckenkommitténs ordförande samt en person från fullmäktiges presidium. 

14 § Pro Cor 

Pro Cor är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött 
verksamheten i Cor-huset. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK. 

På diplomet ska finnas Cor-husets logo, den tilldelades namn, samt en kort motivering på vilka grunder 
hedersbetygelsen utdelas. Diplomet undertecknas av förtjänstteckenkommitténs ordförande och 
fullmäktigeordförande. 
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15 § ASK stjärnskott 

ASK stjärnskott är en hedersbetygelse som tilldelas en person som är relativt ny i ASKs verksamhet och som 
starkt befrämjat ASKs syfte eller gjort en positiv insats för ASK under det gångna året. ASK stjärnskott kan 
endast tilldelas ASK medlemmar. Syftet är att belöna de insatser personen gjort i kapacitet av medlem i ASKs 
utskott och övriga förtroendeuppdrag. 

ASK stjärnskott består av ett halarmärke och ett diplom. På diplomet skall finnas ASKs logo, plats för 
halarmärket, den tilldelades namn, samt en kort motivering om på vilka grunder hedersbetygelsen utdelas. 
Diplomet undertecknas av förtjänstteckenkommitténs ordförande samt en person från fullmäktiges presidium. 

  

16 § Hedersmedlemskap 

Hedersmedlemmen ska ha stött ASK på ett sätt som säkrat verksamhetens kontinuitet. Även utomstående 
personer kan utses till hedersmedlemmar. Förslag till hedersmedlem görs enligt 3 §. Personen ska ha varit 
utexaminerad i minst fem (5) år. Val av hedersmedlem ska övervägas med ytterst stor omsorg och val av 
hedersmedlem sker endast ifall det finns en person som anses vara värd utmärkelsen. 

Hedersmedlemmen har närvaro- och yttranderätt på ASKs fullmäktigemöten, men inte rösträtt. 
Hedersmedlemmen får en hedersbetygelse i form av diplom och en medalj. Medaljens utseende bör vara av 
värdig karaktär och kunna bäras på festligheter. Denna medalj ska likna förtjänsttecknet i guld och den ska 
vara 39 mm i diameter. Medaljen bärs som ett halsband gjort av ASKs kårband. 

17 § Fråntagande av hedersbetygelse 

Om en person, som erhållit någon av i denna stadga nämnda hedersbetygelser, på ett betydande sätt 
motverkar ASKs verksamhet och syfte, kan denne fråntas hedersbetygelsen på beslut av fullmäktige med ¾ 
majoritet på två på varandra följande möten. Äldres råds åsikter ska beaktas i beslutsfattandet. 

18 § Ändring av reglementet 

Beslut om ändring av förtjänstteckenreglemente fattas av fullmäktige på två (2) på varandra följande möten 
med minst tre fjärdedelars (¾) majoritet. 

  

Detta reglemente är godkänt av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige den 11.11.2019 

 

 


