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Kårband 

 
§ 1  Humanistiska och teologiska studentkårens kårband är vinrött med tre smala vita ränder 

i mitten av bandet. Förhållandet mellan ränderna uttrycks 2-1-1-1-1-1-2. För kårbandets 
utformning, se bilaga 1. 
 

§ 2  Bandet är 35 millimeter brett. 
 

§ 3  Bandets symbolik uttyds som följer: 
 Vinrött:  Sammansmältningen av den teologiska fakultetsfärgen lila och  
   den filosofiska fakultetsfärgen rött 
 Vitt:  Den liturgiska färgen för glädje, renhet och fest 
 De tre fälten: Humanister, teologer och deras förening i Humanistiska och  
   teologiska studentkåren 
 De sju fälten: De sju fria konsterna och det och det i många trosinriktningar  
   betydelsefulla talet sju 

 
§ 4  Bandet bäres till mörk kostym eller högre klädkoder. 
 
§5 Bandet bäres från höger axel till vänster höft. 
 
§6 Till klänning kan bandet, förutom vad som är stadgat i § 5, även bäras i form av en ro-

sett vid vänster axel. 
 
§7 Bandet må icke nudda bar hud. Presidial, hedersmedlem, inspektor och marskalk är un-

dantagen detta. 
 
§8 Kårband må köpas av kåraktiva. 
 
§9 Kårband må också tilldelas eller köpas av de som presidiet särskilt vill hedra. 
 
§10 Presidialer bär, som tecken på sitt ämbete, ett 70 millimeter brett band. 
 
§11 Hedersmedlemmar och inspektor bär som tecken på sitt ämbete ett 70 mm brett band. 
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§12 Marskalker bär, som tecken på sitt ämbete, ett 200 millimeter brett band. 
 
§13 Presidial-, hedersmedlem-, inspektor- och marskalkband bäres alltid i enlighet med § 5. 

 
Sigill 
 
§14 HTS sigill består av en krans som omsluter en sjutaggig stjärna. För sigillets utformning, 

se bilaga 2. 
 

§15 Kransen är i själva verket uppbyggd av två kvastar. Den vänstra av lagerkvistar och den 
högra av olivkvistar. Kransen representerar humaniora och teologi.  
 

§16 Stjärnan i mitten är ett heptagram som utstrålar ett varmt sken. De sju taggarna repre-
senterar de sju fria konsterna 
 

Medaljer 
 

§ 17  Humanistiska och teologiska studentkåren delar ut medaljer till förtjänta aktiva. 
 

§ 18  Medaljerna hänger i ett kort medaljband i samma färger som kårbandet (se § 1 och bi-
laga 1). 
 

§ 19  Sigillmedaljer är formade som kårens vapen, och finns i valörerna guld, silver och 
 brons. 

 
§ 20  Sigillmedaljerna tilldelas, efter fullföljd ämbetsperiod, som följer: 

 
 Guld: Presidialer 
  Inspektor 
 
 Silver: Styrelseledamöter 
  Valberedningens ordförande 
  Valnämndens ordförande 
 
 Brons: Fullmäktigeledamöter 
  Fullmäktiges ordförande 
  Fullmäktiges sekreterare 
  Studentrådsordförande 
 

§ 21  Specialmedaljer tilldelas, efter fullföljd ämbetsperiod, till sexmästare, ordförande för 
språkcaféutskottet, novischamiral, ordförande för arbetsmarknadsutskottet, spelledare, 
lekledare, månbas och personer som gjort särskilda insatser för HTS. För specialmedal-
jernas utformning, se bilaga 3. 
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§ 22  Endast de medaljer som nämns i HTS Policy för kårband, sigill, medaljer, insignier och 
huvudbonad ska hängas i kårbandet i HTS färger, om inte styrelsen ger särskild dispens 
för t.ex. en jubileumsmedalj eller en ordenssällskapsmedalj.  
 

§ 23 Om en person blir vald till en post, och i och med detta automatiskt väljs till en annan 
post genom något av kårens styrdokument, och dessa två poster var för sig berättigar 
medalj av olika valörer, så tilldelas personen endast den medalj som  har högst valör. 
 

§ 24  ”Fullföljd ämbetsperiod” tolkas som att innehavaren av medaljberättigad post beklätt 
denna under minst en halv termin. 
 

§ 25  En person må endast tilldelas en (1) enda medalj i en och samma valör. 
 

§ 26  Flera medaljer må utdelas till en och samma person för förtjänster under en och 
 samma mandatperiod, under förutsättning att det inte bryter mot förgående  paragraf. 

 
§ 27  Borttappad medalj kan ersättas genom erläggande av avgift till kåren, motsvarande me-

daljens inköpspris. 
 
 
Särskilda insignier 

 
§ 28  Ordförande och vice ordförande ämbeten utmärks främst genom en i ett kort medalj-

band i kårbandets färger buren nyckel. Ordförandes nyckel är större än vice ordföran-
dens dito. Nycklarna delas ut när presidiet tillträder. 
 

§ 29  Ordförande och vice ordförande må även bära särskilda halskedjor som tecken på sina 
ämbeten. 
 

§ 30 Förtroendevalda må, efter presidiets godkännande, instifta och bära särskilda ämbetsin-
signier. 
 

§ 31 Sittande inspektor tilldelas vid inledd ämbetsperiod inspektorsmedaljen (se bilaga 4). In-
spektorsmedaljen går i arv mellan inspektorerna.  
 

Huvudbonad 
 

§ 32  Humanistiska och teologiska studentkårens huvudbonad är den lundensiska  student-
mössan såsom den definierades på Lunds studentkårs allmänna kårmöte den 24 april år 
1867 och sedermera av hävd har burits, nämligen: 
• Vit stram kulle 
• Rött foder 
• Mörkblå sammetsrand 
• Nationalkokard 
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§ 33  Denna mössa må till vardags bäras mellan mösspåtagningen den siste april till och med 
den fjärde oktober. 

 
§ 34  Under resterande period av året kan lundensiska studentmössa i det utförande som användes 

innan Lunds studentkårs allmänna kårmöte den 24 april år 1867 bäras såsom vintermössa, näm-
ligen: 
 
• Mörkblå stram kulle 
• Rött foder 
• Mörkblå sammetsrand 
• Vitt passpoal 
• Nationalkokard 

 
§ 35  Vid större festligheter och till högtidsdräkt bäres den vita mössan, även på  vintern. 
 
§ 36  Rätten till att bära nämnda mössor tillkommer varje medlem av Humanistiska  och 
teologiska studentkåren. 

 
§ 37  Dessa paragrafer ska inte under några som helst omständigheter förstås som att  Hu-
manistiska och teologiska studentkåren har, eller gör anspråk på, ensamrätt  till den lundensiska 
studentmössan. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Humanistiska och teologiska studentkårens kårband 

 

 
 
 

Bilaga 2 – Humanistiska och teologiska studentkårens sigill 
 

 
 

Bilaga 3 – Specialmedaljer 
 
Humanistiska och teologiska studentkåren delar ut specialmedaljer till förtjänta aktiva, som inte 
berättigas en sigillmedalj enligt § 20. Samtliga specialmedaljer hänger i ett kort medaljband i samma 
färger som kårbandet (se § 1 och bilaga 1). Specialmedaljerna ska vara så lika sigillmedaljerna i storlek 
som möjligt. 
 
Specialmedaljerna kan variera i nivå av hur eleganta eller spexiga de är, men får gärna i så hög 
utsträckning som möjligt motsvara ”nivån” på den sigillmedalj förtroendeposten tidigare tilldelats (om 
den tilldelats någon). 

Följande medaljer bör beställas från ett tryckeri: 

Sexmästarmedaljen 

Sexmästarmedaljen tilldelas kårens sexmästare. Medaljen är i form av en krabba. Medaljen  baseras på 
en studentikos tradition, i vilken krabban är en traditionell sexmästarmedalj.  Sexmästaren tilldelades 
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tidigare en silvermedalj. 

Språkcafémedaljen 

Språkcafémedaljen tilldelas ordföranden för kårens språkcaféutskott. Medaljen är i form av en jordglob, 
vilket speglar språkcaféets globala anda. För att skilja sig från den nuvarande Lunära högtiden-medaljen 
får den gärna vara i färg. Ordföranden för språkcaféet tilldelades tidigare en  silvermedalj. 

Arbetsmarknadsdagsmedaljen 

Arbetsmarknadsdagsmedaljen tilldelas kårens ordförande för arbetsmarknadsutskottet. Medaljen är i 
form av Athena-stjärnan, en sjuuddig stjärna. Projektledaren för arbetsmarknadsdagen, numera närmast 
att jämföra med utskottsordförande för arbetsmarknadsdagen, tilldelades tidigare en silvermedalj. 

Amiralsmedaljen 

Amiralsmedaljen tilldelas kårens novischamiral. Medaljen är i form av en bikornshatt, också kallat en 
amiralshatt. Novischamiralerna tilldelades tidigare en  bronsmedalj. 

Särskilda insatser-medaljer 

Särskilda insatser-medaljen tilldelas en eller flera aktiva, som under verksamhetsårets gång har gjort en 
insats för kåren som bör lyftas fram. Medaljen är i form av en sjöko, vilket refererar till kårens maskot. 

 

Följande medaljer kan inhandlas från andra ställen än ett tryckeri: 

Lagledarmedaljen 

Lagledarmedaljen tilldelas kårens lagledare. Medaljen är i form av en förstaprismedalj, gärna med en 
överdriven #1-symbol på, som till exempel kan köpas i en leksaksbutik. Medaljen refererar till sport och 
tävlingar. 

Spelledarmedaljen 

Spelledarmedaljen tilldelas kårens spelledare. Medaljen är i form av en tärning, antingen en  riktig 
tärning eller en bild av en tärning, som till exempel kan köpas i en spelbutik. Medaljen refererar till spel. 

Månbasmedaljen 

Månbasmedaljen tilldelas kårens månbas. Medaljen är i form av en rymdraket, som till exempel kan 
köpas i en leksaksbutik. Medaljen refererar till rymden. 

 
Bilaga 4 – Inspektorsmedalj 
 
Inspektor tilldelas vid inledd ämbetsperiod den så kallade inspektorsmedaljen. Medaljen föreställer en 
uggla sittandes i en krans bestående av en oliv- och en lagerkvist. Medaljen uppvisar också två runda 
områden, ett i respektive kvist, vari de två symbolerna för humaniora och teologi är ingraverade.  
 
Ugglan står för bildning och kunskap. Ugglan hämtar inspiration ifrån de ugglor som ofta figurerar i 
samband med den grekiska gudinnan Athena. Lagerkransen står för humaniora och olivkransen för 
teologi. Symbolerna för humaniora samt teologi är hämtade från Universitetshusets aula, där de 
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historiska fakulteterna finns representerade som bilder. Symbolen för humaniora är i form av en 
sjuuddig stjärna och symbolen for teologi och religionsvetenskap är i form av ett kors.  
 
Medaljen är producerad i silver. Medaljen går i arv från avgående inspektor till nytillträdd inspektor. 
Medaljen hänger i ett medaljband av samma färger som kårbandet. Medaljen hängs runt halsen.  

 

 
 
 


