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Varmt välkommen ska du vara till Campus Ultuna och SLU nu till hösten. Mitt namn 
är Emma KONLECHE Brihall och jag är ordförande för Ultuna Studentkår. Det är vi på 
kåren som anordnar era två välkomstveckor nu till hösten. Även om vi fortfarande är i 
ett osäkert läge i samhället kommer vi på Ultuna Studentkår göra allt i vår makt för att 
ge er ett så bra och minnesvärt välkomnande som möjligt. Detta förutsätter även att vi 
tar vårt ansvar och stannar hemma om vi känner symptom. 

Småttingveckorna är till för att ni ska ha roligt och lära känna Ultuna och de studenter 
som läser här. Ju fler aktiviteter som du väljer att delta i, desto fler personer lär du  
känna! Schemat från respektive välkomnande är därför samordnat med skolan för att ge 
er den bästa chansen att hinna vara med på så mycket som möjligt.  

När du måndagen den 30 augusti kommer hit till Ultuna, så har du möjlighet att skriva 
in dig i Ultuna Studentkår. Medlemsavgiften i Ultuna Studentkår är 250kr per termin 
alternativt 500kr för ett helt läsår. Genom medlemskapet får du delta på alla aktiviteter 
under välkomnandet men även tillgång till många olika aktiviteter och festligheter 
under året. Några axplock av de aktiviteter som du får tillgång till är studentkårens 
idrottsförening, körer, samt möjlighet att köpa mat från lokala aktörer. Medlemmar i 
Ultuna Studentkår har dessutom möjlighet att söka studentboende genom stiftelsen 
Ultuna studentbostäder och hyra kårens härliga sommarhus, Arons Hus i centrala 
Båstad till ett mycket förmånligt pris. 

Under Småttingveckorna ges det många tillfällen till fest och diverse annat nattsudd. 
Viktigt att påpeka är att all alkoholförtäring är helt och hållet frivillig. Ingen kommer 
mot sin vilja behöva dricka alkohol och enligt seden på Ultuna har man alltid rätt att 
säga nej till alkohol. Anser du att detta inte hålls, eller om du känner dig kränkt på annat 
vis, kan du vända dig till Hufvudfadder Moa Eriksson eller Vice hufvudfadder Emma 
Haglund.  

Det är många nya intryck som kommer skölja över er när ni kommer hit. Ny stad, ny 
bostad, ny skola och nya vänner. Vi på kåren finns här för       
dig som ny student. Förhoppningsvis har du redan varit i       
kontakt med din klassfadder som finns behjälplig från dag 1.      
Om du är nyfikna på kåren kan du gå in på vår hemsida       
ultunastudentkar.se och läsa mer om vår organisation.       
Om du har några frågor kan du  även mejla mig på       
uls_ordf@stud.slu.se.  
Jag hoppas du får två fantastiska välkomstveckor som ny       
student på Ultuna.     

Ultuna Studentkår genom
Emma KONLECHE Brihall
Ordförande Ultuna Studentkår

Varmt välkommen till Campus Ultuna!Varmt välkommen till Campus Ultuna!

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Kära småttingKära småtting  

Ultuna Studentkår via 
hufvudfadder Moa Eriksson 

FadderietFadderiet består av hufvudfadder och vice hufvudfadder med  
övergripande ansvar och klassfaddrar för varje program. Vi finns där för din 
skull, så tveka inte att höra av dig till oss om det är något du undrar över eller  
behöver hjälp med.

Program      Namn     Telefon  Program      Namn     Telefon           

Hufvudfadder     Moa Eriksson    072 200 40 94

Vice hufvudfadder     Emma Haglund   070 282 14 74

Biologi och miljövetenskap   Ebba Lagerström   076 565 16 01

Agrar ekonomi     Julia Arvidsson    076 188 92 90

Ekonomi - Hållbar Utveckling   Emil Ekberg    072 301 90 19

Etologi & Djurskydd    Matilda Vatsöy    076 784 56 95

Djur och hållbarhet    Brissa Menacho   070 455 71 08

Samhällsutveckling - Landsbygd   Amanda Viberg   076 145 82 83

Landskapsarkitektprogrammet   Ellen Eriksson    076 137 23 81

Landskapsingenjörsprogrammet   Alma Christersson   076 803 99 20

Livsmedelsprogrammet    Maja Berg    070 779 62 22

Växtodlingsprogrammet    Linnéa Frisk    070 956 83 40

Skogsekonomi     Lovisa Gunninger   070 553 97 20

Politices kandidat -Hållbar Utveckling  Olivia Bjurström   073 807 10 30

Håll utkik efter de gula rutorna som ger dig 
tips om sådant som kan vara bra att tänka 

på under småttingveckorna.

@smk-ultuna

Börja med att lägga till oss på snapchat!

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Stort grattis till dig som ska bli ny student på vårt fantastiska universitet! Vi i Fadderiet vill 
hälsa dig varmt välkommen till Uppsala, SLU och Ultuna Studentkår! Mitt namn är Moa 
Eriksson och det är jag som är Hufvudfadder. Under de första två veckorna kommer jag, 
tillsammans med klassfaddrarna, att hjälpa dig att komma in i din nya vardag. Varje program 
har sin alldeles egna härliga fadder som har stenkoll på just sitt program, men även på hela 
mottagningen och universitetet i stort. Vi kommer att vara med dig under mottagningen - de 
två första veckorna på terminen - för att svara på frågor samt introducera dig till ditt  
kommande studieliv. Kontaktuppgifter till din klassfadder finner      
du högst upp på sidan. Om du redan nu har någon        
fundering, tveka inte att kontakta mig, eller faddrarna        
på faddermailen!

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



OrdlistaOrdlista
Agr. ek.  Agr. ek.  programmet för Agrar ekonomi

akak  akademisk kvart. Står det kl 9  
  betyder det 9.15. 9.00 betyder 
  däremot prick 9

Arons husArons hus  ULS hus i Båstad

Barett Barett  ska under dygnets alla timmar 
  med skärmen rakt fram

DoH  DoH  förkortning för djur och    
  hållbarhetsprogrammet 
 
DSS  DSS  förkortning för djursjukskötare

Dugga Dugga  mindre delprov under en kurs

EoDEoD  Etologi och djurskyddsprogrammet

EHU EHU  Ekonomi Hållbar Utveckling

ESES  civilingenjörsutbildningen i 
  energisystem, del av Slekten

FakultetFakultet  organisatorisk del av SLU med ansvar  
  för utbildning och forskning inom  
  flera ämnesområden

FunktionärFunktionär engagerad i Kåren

Fyrisån  Fyrisån  det mörka, kalla vatten som rinner  
  genom Uppsala

Gasgue/GaskGasgue/Gask annat ord för fest eller sittning

GälboGälbo  studentbostadsområde beläget strax  
  norr om campus

InspektorInspektor anställd vid SLU som stöttar Kåren i  
  sitt arbete. Nuvarande är Erling  
  DRILLEN Strandberg

InstitutionInstitution organisatorisk del av SLU med  
  undervisning och forskning inom  
  specifika ämnesområden

JourhavandeJourhavande kåraktiva som en kan ringa när som  
ultunesareultunesare helst och prata om vad som helst

Kåren Kåren  ULS Kårhus

Kårkansliet/Kårkansliet/ ULS reception som har öppet varje  
KKKK  lunch och hjälper dig med frågor och  
  medlemsärenden

Kårleg Kårleg  elektroniskt kort som visar att du är  
  medlem i Kåren och som ger  
  studentrabatter

KårnamnKårnamn ges till funktionärer som haft  
  särskilda befattningar i Kåren

Landis Landis  programmet för     
  samhällsutveckling-landsbygd

Landskampen Landskampen årlig idrottstävling mellan de nordiska   
  lantbruksuniversiteten 
 
LarkLark  landskapsarkitektprogrammet

LingLing  lanskapsingenjörsprogrammet

Nation Nation  sammanslutning av studenter med  
  festverksamhet, bostäder mm.

Pol. kandPol. kand programmet för Politisk kandidat-Hållbar  
  utveckling

ProrektorProrektor rektorns ställföreträdare

ProtozoerProtozoer nya studenter på veterinär- och  
  djursjukskötarprogrammet  
  (veterinärer kallas amobör och  
  djursjukskötare plankton )

Recentior/Recentior/ ny student vid Uppsala universitet  
RecceRecce  (motsv. småtting)

REKÅ REKÅ  recentiorkommittén

SkogisSkogis  förkortning för      
  skogsekonomiprogrammet

SLUSS SLUSS  SLU:s samlade studentkårer

SmåttingSmåtting ny student på Ultuna

SoSSoS  Sport- och sällskapsdjursprogrammet

SpexSpex  studentikos form av teaterföreställning

SyltanSyltan  restaurang på campus där många av  
  Kårens sittningar hålls

SånganförareSånganförare person som leder sången  
  under sittningar

Slekten Slekten  sammanslutning mellan ULS, VMF  
  och UTN

TributTribut  Skoningslösa och allvetande personer

ULSULS  Ultuna studentkår

UltunesareUltunesare student på Ultuna

UltunesarenUltunesaren ULS medlemstidning

Utskott Utskott  grupper i Kåren som arbetar med  
  olika frågor (se s. 12-13)

UTNUTN  Uppsala teknolog- och naturvetarkår

VMFVMF  Veterinärmedicinska föreningen

VVK VVK  Veterinärernas välkomstkommitté

VäxtisVäxtis  förkortning för      
  växtodlingsprogrammet  

W W  civilingenjörsutbildningen i miljö-  
  och vattenteknik, del av Slekten

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Måndag 30/8Måndag 30/8 Tisdag 31/8Tisdag 31/8 Onsdag 1/9Onsdag 1/9
13.00-16.00
 Välkomnande av SLU
  Enskilda salar

16.00-20.00
 Presentation av ULS,  
 inskrivning och 
 diagnostiskt test
  Enskilda salar

Kväll
 Pub & mat med Styrelsen
   Kåren 

07.00-09.00 
 Uppe med tuppen/  
 punschmorgon för 
 BioMiljö, EHU, EoD,  
 Skogis och Pol.kand

Flaggstången
 
16.30-17.00 
 Academy Training

Flaggstången

17.00-19.00
 Mjölkkalas med   
 Faddrar
 Faddrar meddelar plats

19.00
 Sägnen om Distrikt U
   Plats meddelas

Kväll
 Pub & mat med KulU
   Kåren

07.00-09.00
 Morgonkvisten för 
 LARK & LING
  Flaggstången
 
13.00-16.00
 Fixa nationskort med  
 faddrarna
   På stan

17.00-19.00
 Slaget vid Ultuna
  Flaggstången

19.00
 Games med Protozoer
  Flaggstången

Kväll
 Pub & mat med ULS IF  
 & Landskampskommittén 
   Kåren

Tips:Tips: Ta på dig 
sportkläder inför  
Slaget vid Ultuna 

samt ta med handduk 
och ombyte till puben

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Kursivt  = Kåraktivitet
 
= Mat/fika bjudes
 
= Mat/fika till självkostnadspris 
 
= Mat/fika medtages

=Ta med sportkläder

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Torsdag 2/9Torsdag 2/9 Fredag 3/9Fredag 3/9 Lördag 4/9Lördag 4/9
07.00-09.00
 Proppmorgon för   
 Agr.ek, DoH,Växtis,   
 Livsmedel, Landis
  Flaggstången

15.45-17.00
 Inspirationsföreläsning
  Träffas vid 

flaggstången

17.00-20.00
 Slektival
  Flaggstången

Kväll
 Pub & mat med   
 Slektkommitén
   Kåren 

16.00-17.00
 Rythmic Bootcamp 
   Flaggstången
 
17.00-18.00
 Info om kårens utskott &  
 etikettsuppvisning med  
 Styrelsen
   Enskilda salar

18.00
 Eldrevolutionen med  
 Faddrar
 Faddrar meddelar plats

09.00-12.00 
 Quaesitum Upsaliensis 
 Bakom Carolina Rediviva

13.00
 Landskapspubar
 Landskapen meddelar plats

Söndag 5/9Söndag 5/9
Typiskt hvist av småtting att 
hvila och samla krafter inför 

kommande vecka

Eldrevolutionen och Mjölk-
kalaset kommer  

anordnas programvis och era 
klassfaddrar kommer att  

meddela var ni ska hålla till. 

Nästan varje kväll under småttingveckorna hålls det pub i kårhuset. 
Pubarna anordnas av olika utskott som är verk samma på Kåren.  

På schemat kan du läsa vilket eller vilka utskott som ordnar pub de 
olika kvällarna. Passa på att prata med de som står i baren om du är 
intresserad av vad utskotten sysslar med. En föranmälan till pubarna 

kommer finnas på Facebook. 

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Kursivt  = Kåraktivitet
 
= Mat/fika bjudes
 
= Mat/fika till självkostnadspris 
 
= Mat/fika medtages

=Ta med sportkläder

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Måndag 6/9Måndag 6/9 Tisdag 7/9Tisdag 7/9 Onsdag 8/9Onsdag 8/9
16.00-17.00
 Flum & Flams
   Flaggstången

17.00
 Småttingspelen
   

Flaggstången

Kväll
 Pub & mat med 
 ULLA & LRF
   Kåren 

07.00-09.00 
 Materiale per slitta e trono  
 & Frukost med   
 Ultunesaren
   Flaggstången

12.00-13.00
 Lunchföreläsning med  
 styrelsen
  Kårhuset

17.00-18.30
 Småttingprao
  Flaggstången

18.30-20.00
 Småttingpraomiddag
  Kåren

Kväll
 Pub med UFFE
    Kåren

07.00-09.00
 Yr samling till kälke och  
 tron & Frukost med   
 FIQ & LikeU
  Flaggstången
 
12.00-13.00
 Klok komposition av  
 kälke & tron
  Flaggstången

16.45
 Hembjudningar
  Meddelas senare

 

Under Materiale per slitta e  
trono och Yr samling till kälke 

och tron får ni möjlighet att samla 
material till kälken och tronen ni 

ska bygga.

6/9 är sista anmälnings-
dag för deltagande vid 
hembjudningarna samt 

småttingprao. 
Tips:Tips: Glöm inte varma 
och oömma kläder till 

hembjudningarna.

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Kursivt  = Kåraktivitet
 
= Mat/fika bjudes
 
= Mat/fika till självkostnadspris 
 
= Mat/fika medtages

=Ta med sportkläder

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Torsdag 9/9Torsdag 9/9 Fredag 10/9Fredag 10/9 Lördag 11/9Lördag 11/9
12.30
 Dags Rave
 Flaggstången

18.00
 FINAL TRIALS
   Flaggstången

Kväll
 Pub & mat med NU
  Kåren

 

07.00-09.00
 Generalis vespertilio &  
 Frukost med UFFE & IF
  Flaggstången 

16.00-17.30
 Listig färdigställning av  

 kälke och tron
 Kälkarna

17.30
 Spexkonster     

 & Kälkrace
   Flaggstången

Kväll
 Pub & mat med MU
  Kåren

17.30 -18.30
 Småttingspex  

Enskilda salar

18.30
 Småttingmiddag 
   Campus

Söndag 12/9Söndag 12/9
13.30-15.00
 Bildspel och fika med FIQ   
 & SMK

Kåren

15.30-17.00
 Bildspel och fika med FIQ   
 & SMK

Kåren
 

Tips: I klasspärmarna finns det mer utförliga 
beskrivningar av de flesta aktiviteterna under 

småttingveckorna. Är det något mer ni undrar 
över så fråga någon av faddrarna! 

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Kursivt  = Kåraktivitet
 
= Mat/fika bjudes
 
= Mat/fika till självkostnadspris 
 
= Mat/fika medtages

=Ta med sportkläder

smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



är en studentdriven organisation som bygger på 
tre grundpelare:

• Studiebevakning: genom att lyfta fram  
studenternas åsikter arbetar ULS för att  
utbildningarna på SLU ska hålla hög kvalitet. 

• Näringslivskontakt: genom företagskontakt och 
förmedling av jobb och praktikplatser arbetar 
ULS för att förenkla studenternas övergång till 
yrkeslivet. 

• Studiesocial miljö: genom aktiviteter,  
festverksamhet och möjlighet till engagemang i 
Kårens olika utskott arbetar ULS för att ge  
studenterna en trivsam studietid och en chans  
att knyta värdefulla kontakter. 

Kårens verksamhet är uppdelad i olika utskott med specifika ansavarsområden. 
Kårens högsta beslutande organ är kårmötet, som hålls fem gånger per år. Det är på 

kårmötet medlemmarna väljs in till olika befattningar i utskotten. På november- 
kårmötet varje år väljs en ny styrelse, som består av nio befattningar varav tre  

arbetar heltid på Kåren: Kårordförande, vice Kårordförande och Kårhusmästare. 

  

KårstyrelsenKårstyrelsen  är ULS verkställande organ och består i år av: 

Kårordförande    Kårordförande    Emma KONLECHE Brihall 
med övergripande ansvar för kårens verksamhet

Vice Kårordförande    Vice Kårordförande    Ida SEFYRUS Segesten  
med ansvar för utbildningsfrågor

Kårhusmästare    Kårhusmästare    August GULEBOI Breitholtz 
med ansvar för kårhuset och festverksamhet

Kassör      Kassör      Emil Bagger-Jörgensen 
med övergripande ansvar för kårens ekonomi

Ansvarig för studiesociala frågor Ansvarig för studiesociala frågor Ida AMPHIBIA Hellsten

Kommunikationsansvarig  Kommunikationsansvarig  Alice PEPSINUM Johnn

Näringslivsansvarig    Näringslivsansvarig    Julia BRIZ Elfström

Sekreterare     Sekreterare     Emma MÅR Ryding

9:onde ledamot9:onde ledamot    Matilda KUSKAN Larsson

Ultuna Studentkår (ULS)Ultuna Studentkår (ULS)

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Så här blir du invald till en befattning: Så här blir du invald till en befattning:   
Tre veckor före varje kårmöte sätts gula nomineringslistor upp i kårhuset 
och i SLU-biblioteket. Du skriver ditt namn och dina kontaktuppgifter vid 
den befattning du är intresserad av. Invalet sker sedan på kårmötet, antingen 
med slutna röstsedlar eller per acklamation (muntlig röstning där alla ofta 
väljs in samtidigt). 

StudiebevakningenStudiebevakningen  är en mycket viktig del av Kårens 
verksamhet och sköts till stor del av studieråden, tillsammans med vice 
kårordförande i kårstyrelsen. De sju studieråden är programspecifika utskott 
på Kåren med särskilt ansvar för att företräda studenter vid ett eller flera 
utbildningsprogram gentemot SLU. Råden består av en ordförande, en vice 
ordförande och 4-6 ledamöter. En viktig del av arbetet är att granska 
kursutvärderingar och föra en dialog med kursledare för att ständigt förbättra 
innehållet i kurserna. Med jämna mellanrum träffas alla studieråden och 
diskuterar frågor som gäller alla studenter eller program. Kårens vice ord-
förande liksom studieråds-ordförandena har också till uppgift att delta i 
möten med SLU och föra fram studenternas åsikter på institutions- och 
fakultetsnivå. I rutan hittar du alla studieråden i Ultuna studentkår och de 
program de ansvarar för. 

 
 
 Studieråden Studieråden 

• Doktorandrådet
• Ekonområdet
• Husdjursrådet
• Landsbygdsutvecklingsrådet
• Landskapsrådet
• Biologi- och mark/växtrådet
• Bioteknolog- och livsmedelsrådet

Tips:Tips: Läs mer om  
studieråden på kårens 

hemsida!

Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021Nya studenter på  
Ultuna 2021



Kårens UtskottKårens Utskott
Bastuutskottet (BastU)  
förvaltar bastun i Syltahallen och bastar. 

Ceremoni- och    
traditionsutskottet  
anordnar högtidsstund och bal för alla  
examenstagare samt förvaltar Kårens 
historia vilket inkluderar inte minst fanor, 
kanoner och Kårens grav. 

Controllerenheten har ständig 
koll på Kårens ekonomi samt fungerar som 
ett stöd till Kårens olika kassörer. 

Fadderiet ser under välkomstveckorna 
till att alla nya studenter får bästa möjliga 
välkomnande till SLU, Ultuna och Kåren.

Fikautskottet (FiQ) bakar och 
anordnar café på Kåren med jämna  
mellanrum. Bakar även till olika  
beställningar och event. 

Grammofonnämnden (GN)  
ansvarar för ljud och ljus under fester. 

International Association 
of Students in Agricultural 
and Related Sciences (IAAS) 
är Sverigeavdelningen av IAAS, en global 
studentorganisation inom lantbruk och 
gröna näringar. 

International Committee (IC) 
ordnar välkomstveckor för SLU:s  
utbytesstudenter. Parar ihop buddies 
och utbytesstudenter, ordnar pubrundor, 
skogsutflykter och knytismiddagar med 
mat från hela världen.

K9 förvaltar ULS hundgårdar. 

Klubbmästeriet (KM) ansvarar för  
festverksamheten på Kåren

Kulturella utskottet (KulU) 
ordnar olika events i och omkring  
Uppsala i syfte att uppmärksamma 
Uppsalas kulturliv. 

Kårkansliet (KK) bemannar   
expiditionen på Kåren under lunchtid. Där 
hjälper de studenter med olika kårärenden. 

Lantbruksutskottet (LantU)  
är Kårens länk mellan den agrara   
omvärlden och studenterna. Ordnar bland 
annat företagsträffar och informerar om  
aktiviteter i närområdet med agrar  
anknytning.

Likabehandlingsutskottet 
(LikeU) arbetar för likabehandling på 
SLU och på Kåren. Planerar och håller i 
aktiviteter och workshops och tar hand om 
LikeU-lådan där alla kan dela med sig av 
sina tankar och åsikter. 

Marknadsföringsutskottet 
(MarkU) fotograferar på Kårens olika 
event, gör affischer, gör Avelskalendern, sköter 
Kårens hemsida samt marknadsför Kåren och 
dess utskott. 

Master Committee (MC) anordnar  
välkomstveckor för SLU:s masterstudenter. 

Miljöutskottet jobbar med   
miljöfrågor inom Kåren och på SLU. 

Näringslivsutskottet (NU) 
ansvarar för all näringslivskontakt som sker på 
och via Kåren. 

Småttingkommittén (SMK)  
planerar och håller i småttingveckorna och  
arbetar för att småttingar en dag ska bli  
fullgoda ultunesare. 
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Spexkommittén samlar en ensemble av 
studenter på ULS och VMF som  
tillsammans arrangerar och utför  
Ultunaspexet, en spexföreställning på   
ultunesiskt vis!

Studieråden studiebevakar för SLU:s 
program och fristående kurser. 

Traktorutskottet (TraktU) tar 
hand om Kårens traktor Viktor och ansvarar 
för att han alltid står på tomgång utanför 
Syltan vid sittningar. 

Ultunesaren producerar kårtidningen 
Ultunesaren med allt  vad det innebär: skriv-
er, fotar, illustrerar och layoutar. 

Valberedningen håller koll på alla  
befattningar och förberder nominerings- 
listor inför varje kårmöte. Håller i röstningen 
och räknar röster vid kårmötena. 

Fristående föreningar
Landskampskommittén  
(en sektion i ULS IF) 
Anordnar Landskampen när den hålls i 
Sverige och organiserar resan till  
värdnationen övriga år. 

ULLA  
Ultuna studentkårs damkör. Deltar i 
framträdanden som luciatåg och  
högtidsstunder. 

Ultunae Drängar (UD) 
Campus Ultunas manskör. Deltar i framträ-
danden som luciatåg och  
högtidsstunder. 

Ultuna friluftsförening 
(UFFE) 
Anordnar friluftsaktiviteter som  
vandringar, paddling, svampplockning och 
klättring. Hyr även ut utrustning. 

Ultuna jaktklubb 
Anordnar bland annat jägarexamens- 
kurser, jakter och föreläsningar.

Ultuna matkooperativ   
(UltiMat) 
Ett ultunabaserat matkooperativ som 
beställer och diskuterar lokal och hållbart 
producerad mat. 

Ultuna studentkårs idrotts-
förening (ULS IF) 
Jobbar för att väcka, uppehålla och höja 
studenternas intresse för idrott. Hyr ut 
utrustning och ansvarar för uthyrning av 
Syltahallen. 

Tips:Tips: På Ultuna studentkårs  
hemsida “www.ultunastudentkar.se” 
hittar du en länk till beskrivningar 

över alla utskottsbefattningar.  
Där kan du läsa mer om arbets- 

uppgifterna och ansvarsområdena 
för olika utskott och specifika  

befattningar.
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Ultuna Studentkårs värdegrund

Bakgrund 

Denna värdegrund är utformad för alla som berörs av Ultuna Studentkårs (ULS) 
verksamhet och målet är att de ska känna sig välkomna och trygga.  
Alla medlemmar och deltagande i ULS aktiviteter ska aktivt ta avstånd från 
diskriminering och arbeta för att skapa en miljö där alla vistas på lika villkor, 
exempelvis oavsett program, ålder och språkkunskaper. 
Denna värdegrund grundar sig i diskrimineringslagen.

Syfte
Värdegrunden ska fungera som riktlinje för all verksamhet inom ULS och studiemiljön på 
campus Ultuna. Den ska fungera som ett verktyg för att konkretisera ULS styrande dokument. 
Värdegrunden ska vara ett levande dokument som årligen ska visas och diskuteras på  
Marskårmötet.  
 

Verksamheten
ULS ska utforma sina aktiviteter så att alla har möjlighet att medverka i största möjliga mån, 
oavsett förmåga, bakgrund och tillhörighet. All verksamhet grundar sig i frivillighet.
Alla som vistas och verkar på campus Ultuna har möjlighet att påverka den sociala miljö de 
vistas i. Alla medelemmar och deltagande i ULS aktiviteter har även ansvar för att skapa en 
trygg miljö i ULS och på campus där alla ska trivas. Alla medlemmar i ULS ska vara medvetna 
om att de kan påverka traditionerna inom kårverksamheten.
ULS styrelse och utskott har i uppgift att arbeta med de synpunkter som deltagarna i  
organisationens verksamhet framför. ULS styrelse i samarbete med Likabehandlingsutskottet 
har ett ansvar att kontinuerligt arbeta med likabehandlingsfrågor inom den egna 
organisationen. Åsikter och förslag på förändringar i värdegrunden hänvisas till ULS styrelse 
eller Likabehandlingsutskottet. 
 

Stöd och handling
De som upplevt diskriminering och trakasserier har möjlighet att söka stöd och hjälp hos ULS. 
Vid brott mot denna värdegrund eller ULS styrande dokument ska ULS i första hand söka  
dialog med felande då ULS tror på att positiv förändring sker i dialog mellan människor. ULS 
bör vidta åtgärder mot de som inte är villiga att lyssna. Åtgärder som kan tas mot enskild  
student av ULS beskrivs i stadgar och i policys.  
 

Kontaktuppgifter
Ordförande för Ultuna studentkår: uls_ordf@stud.slu.se
Ansvarig för studiesociala frågor: uls_soc@stud.slu.se
Likabehandlingsordförande: uls_likeu@stud.slu.se
Kårhusmästare: uls_khm@stud.slu.se

 
 Här når du oss:

Hufvudfadder Moa Eriksson
072 200 40 94

Vice hufvudfadder Emma Haglund
070 282 14 74

Jourhavande Ultunesare Samuel Bäckelin 
072-537 30 51

Inspektor Anna Wistedt 
070-543 05 03
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• Ultuna studentkår (ULS)
• Alnarps studentkår (ASK)
• Hippologernas akademiska studentkår (HAS)
• Lantmästarkåren (LMK)
• Skogshögskolans studentkår (SHS)
• Skogsmästarskolans studentkår (SMS)
• Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

 
SLUSS uppgift är att studiebevaka och framföra studenternas åsikter på en  
universitetsövergripande nivå. Genom SLUSS sitter studenter med rösträtt med i 
viktiga organ som SLU:s styrelse, rektorns ledningsråd, utbildningsnämnden och 
det studiesociala rådet. SLUSS jobbar även för att främja samarbetet mellan kårerna  
genom att vara ett samlande organ för diskussioner och sammarbeten.
Det mesta arbetet i SLUSS utförs av två heltidsarvoderade studenter som tagit 
studieuppehåll i ett år. Ordförande 2021 är Clara Hernblom och vice ordförande är 
Julia Lindh. Dessutom sitter en representant från varje kårstyrelse med i SLUSS  
styrelse. SLUSS håller till i Birgittatorpet här på Ultuna. 
SLUSS kristelefon: 018 67 30 70

är samarbetsorganet för SLU:s sju studentkårer:
SLUSS
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Festligheter under småttingveckorna
Landskapspubar 5:e september
Landskapspuben kommer vara en pub där du 
under några timmar kommer att få träffa andra 
ultunesare ifrån både ditt egna och andra landskap. 
Innan er tid på puben börjar så kommer ni 
landskapsvis få träffas och umgås med varandra! 
Puben kommer erbjuda god mat och dryck, och 
anmälan till puben kommer läggas upp på 
festverksamhetens evenemang. 
Missa inte chansen att få träffa äldre ultunesare 
ifrån ditt landskap, och kanske stifta nya   
bekantskaper under tidens gång?

Liten ordlista

BarstoppadBarstoppad har du blivit barstoppad av en  
  bartender kommer ingen annan  
  servera dig heller. Dansa av dig ruset!

dkdk  dubbelkvart. Exempelvis om middagen  
  börjar 17dk så är dörrarna till fördrinken  
  öppna mellan 17.00 och 17.30.

Klirr-MaxKlirr-Max årets klubbmästeri.

KavajKavaj  klädkoden på de flesta av våra  
  middagar. Kostym eller klänning/kjol/ 
  byxdress som är finare än vardagsklädsel.

SittningSittning synonymt med middag. Större  
  tillställning med trerätter, finkläder,  
  sång och spex.

SläppSläpp  fest på Kåren som vanligen  
  förekommer efter sittning.

SnapsbiljettSnapsbiljett biljett som man kan köpa under  
  fördrinken. Byts mot snaps under  
  middagen.

Spex Spex   ett inslag av underhållning under  
  middagen.

SångbokSångbok  samling av sånger som sjungs mer eller  
  mindre ofta på sittningarna. Vid  
  sittningens slut kan man skriva ett fint  
  rim i bordkamraternas böcker. Glöm inte  
  att ta med din sångbok till alla middagar!

KårsångenKårsången 
Musik: N. Hylander 

Text: T. Philipson

Liksom i forna tider
samlas idag vår kår
Året därute skrider
här är det alltid vår
Grödorna bärgas och skifta
vädren växla från dag till dag
Här få tillsammans vi stifta
ett evigt fostbrödralag

Men liksom sol och skyar
Höra till verkets gång
Intet vår håg förnyar
Intet gör frisk vår sång
Så som den ständigt sig lika
Ständigt skiftande svenska jord
Jorden vi aldrig få svika
I gärning eller i ord

Allt vad som här i gamman
Strålar av sinnets vår
Måste vi foga samman
För våra mannaår
Odlarens fredliga dater
Djärva tankar och friska tag
Skola förnya kamrater
Vårt gamla fostbrödralag

Biljetter Landskapspubarna säljs digitalt, info 
kommer facebook.
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Slektkommittén  är öppen för alla slektingar* på Ultuna som vill 
lära känna studenter från andra Kårer och arrangera årets roligaste 
evenemang! Kommittén finns för att främja sammanhållningen mel-
lan alla som studerar på Ultuna. 

*Slektingar är en benämning för alla  
studenter som pluggar på SLU Ultuna. Det vill 
säga ultunesare, veterinärstudenter, djursjuk-
skötarstudenter och teknologer vid energi- 
system (ES) och miljö- och vattenteknik- 
programmet (W). 

 
Om du vill veta mer om 

slektkommittén så kan du besöka 
puben 2/9 eller gilla  

“Slektkommitén” på Facebook.
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Letar du efter din blivande arbetsgivare eller är du bara allmänt   
nyfiken på hållbara innovationer?
Välkommen till Green Innovation Park!

Green Innovation Park
Småttingveckorna 2021 smk-ultuna @ultunastudentkar #småttingveckorna2021

Mitt på campus hittar du Green Innovation Park. En unik miljö och mötesplats 
ämnad för att inspirera till samarbeten och nya hållbara innovationer. En plats där 
man får ta del av en innovationskultur som stimulerar samarbete, nytänkande och 

experimentlust. 
Green Innovation Park erbjuder events, föredrag och kurser som lockar studenter, 

forskare, entreprenörer och företag. 
Kom hit för att nätverka, lära dig mer om smarta lösningar och gröna innovationer. 

Följ oss på sociala medier för att se vad som är på gång!
@GreenInnovationPark på Instagram, Facebook & LinkedIn

Nästa event
 27 september kl 12:00

IoT Sverige - Internet of Things och gröna innovationer

www.greeninnovationpark.se
Ulls väg 29C
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Ultuna Studentkår har ingått 
i ett betalt samarbete med 
LIFVS där alla  studenter på 
SLU får 10% på allt i butiker-
na på Ultuna och i Ulleråker 
genom att ange sin SLUmail 
(abcd000x@stud.slu.se) som 
email i appen.

Har du redan en profil? 
Inga problem - ändra bara 
emailadressen, ingenting  
försvinner men du får  
automatisk 10% vid alla köp. 
OBS! Det tar ungefär en 
timme innan det går igenom i 
systemet när du gör ändringen

Har du ingen profil? Skapa en 
och ange din studentmail och 
få rabatten direkt.

Är din favoritchoklad redan 
på 20% rabatt? Ingen fara, den 
största rabatten eller   
erbjudandet kommer ändå 
gälla!

Enklare och bättre kan det 
inte bli! Har ni några frågor 
eller funderingar kan ni höra 
av er till kåren.

Vet du inte vad LIFVS är? Det är 
en obemannad livsmedelsbutik 
som finns på Campus Ultuna och i 
Ulleråker bland annat och där alla 
köp sker via en app - supersmidigt!

UlleråkerUlleråker

←←

UltunaUltuna

KårhusetKårhuset

Mot Uppsala CentrumMot Uppsala Centrum
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Ultunaallèn

Fyrisån

U
lls väg
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Ett stort tack till våra huvudsponsorer som har 
gjort ULS välkommstveckor 2021 möjliga.
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