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Ultuna studentkårs Kårnamnspolicy 
 

Historia 
När Kårnamnen infördes på Ultuna i början på 1900-talet, var det i form av kåknamn eftersom huset där 
studenterna bodde då hette just Kåken. Kåknamnen var ett av de första försöken till jämlikhet då alla 
blev bröder och ingen länge var ”Herr greve” eller dylikt. På den tiden tjänade kåknamnen mycket som 
ett klasslöst namn för ökad jämlikhet. 
 
Fram till 1971 blev alla medlemmar i Ultuna Studentkår döpta till var sitt unikt Kårnamn. Traditionen fick 
sedan ett avbrott på några år innan Kårnamnen togs upp igen, som något man förtjänade om man gjort 
en god gärning för Kårverksamheten och dess medlemmar. Kårnamnen fick, och får, ej vara anstötliga 
och måste vara unika.  
 
Är man mer intresserad av historien bakom kåk-/Kårnamnen så finns det en bok i arkivet och i Kårhuset, 
”Traditionens ande talar”, där det beskrivs hur detta förfarande gick till 1908. 

 
Idag 
Om Kårnamn ska tilldelas idag måste det först bekräftas att ingen tidigare blivit döpt till samma namn, 
vilket lättast görs genom att titta i Kårnamnspärmen som förvaras i Klubbmästeriets skrubb på Kåren. 
Idag döps alla (givetvis på frivillig basis) som innehaft Kårstyrelsebefattningar, alla som innehaft en 
befattning i Klubbmästeriet (KM) (ej bartenders), alla som varit utskottsordförande samt balmästare och 
ordförande i ULS fristående föreningar, om de uppfyllt vad som står i befattningsbeskrivningen samt om 
avtalet mellan den fristående föreningen och ULS är uppfyllt. Kårnamnet bestäms av de övriga i 
utskottet där man varit ordförande och ska ha minst tre motiveringar. Dopet utförs av Kårens Inspektor. 
Om inspektor inte kan närvara vid ordinarie dop utförs det av Kårordförande. 
 
Kårstyrelsen och KM döps som regel under Snöröjet; en sittning på Kåren i januari, året efter man 
innehaft befattningen. Utskottsordföranden döps på samma vis fast i regel under Funkisfesten, vilken är 
en tackfest i slutet av kalenderåret för de som innehaft befattningar i Kårens verksamhet under året. 
Förslag på Kårnamn plus minst tre motiveringar ska lämnas in till Kårstyrelsen senast två veckor (14 dagar) 
i förväg för att personerna ska kunna bli döpta på respektive tillställning. 
 
Kårnamn kan också delas ut till de personer, även inom fristående föreningar med anknytning till ULS, 
som Kårstyrelsen finner lämpliga och som gjort något extra ordinärt för Kårens verksamhet. Sådana förslag 
kan lämnas in från medlemmarna till Kårstyrelsen senast två veckor (14 dagar) innan Funkisfest/Snöröjet. 
Kårstyrelsen kommer fatta beslut i varje enskilt fall. Kårnamnen får ej vara anstötliga och måste vara 
unika. Kårstyrelsen har som ansvar att granska alla namn för att undvika namn som kan anses vara 
stötande.  
 
Kårstyrelsens kommunikationsansvarige har ansvaret att fyra veckor innan Funkisfest/Snöröjet påminna alla 
utskott via e-post att de, om de vill, har möjlighet att bestämma ett Kårnamn till sin respektive 
ordförande. De som missat att döpa någon vid tidigare tillställningar är givetvis välkommen att göra så 
vid ett senare tillfälle men tar då själva ansvar för att komma ihåg att lämna in namn och motiveringar i 
tid (se ovan). Kårstyrelsen lämnar in en fullständig gemensam lista på Kårnamnen och motiveringar till 
Inspektorn. 
 
Om Kårnamnet är upptaget enligt Kårnamnspärmen är det tillåtet att döpas till samma Kårnamn under något av följande 
villkor: 
att namnet stavas annorlunda 
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att  personen som blivit döpt innan godkänner att den nya personen tilldelas samma Kårnamn 
 

att  om personen som innehar ett önskat Kårnamn är avliden, får Kårnamnet inte användas med 
samma stavning. 

 
Kårnamn 
att ordföranden för ULS fristående föreningar får Kårnamn då de fullföljt sitt ämbete och om 

avtalet mellan den fristående föreningen och ULS är uppfyllt. 
 

att  bli döpt till ett Kårnamn är givetvis helt frivilligt men ska ses som en gammal fin tradition 
och ett bevis på att man gjort något uppskattat för Kårens verksamhet och dess 
medlemmar. Det är väsentligt att Kårens Inspektor, SLU:s Rektor, SLU:s Prorektor, 
ministrar och andra viktiga dignitärer tilldelas Kårnamn, lämpligen på baler, middagar eller 
andra större evenemang. 

 

att om någon är missnöjd, känner sig kränkt eller på annat sätt tar anstöt av sitt Kårnamn finns 
möjlighet att till styrelsen lämna in en skriftlig begäran att avsäga sig sitt Kårnamn. 
Kårstyrelsen kan då besluta om byte av namn alternativt har funktionären vid innehav av en 
ny befattning som berättigar Kårnamn, möjlighet till omdop. 

 
Idag får nedanstående befattningar Kårnamn utan att särskilt ansöka om det: 

 Alla befattningar i Kårstyrelsen, 

 Alla befattningar i Klubbmästeriet, undantaget bartenders, 

 Balmästare, 

 Orförande för: 
Bastuutskottet  
Controllerenheten  
Doktorandrådet  
Fadderiet  
Fikautskottet  
Grammofonnämnden 
International Committée  
IAAS 
Jynseriet 
K9 
Kulturella utskottet  
Kårkansliet  
Lantbruksutskottet  
Likabehandlingsutskottet  
Masters Committée 
Miljöutskottet  
Planteringsutskottet 
Småttingkommittén 
Spelutskottet  
Spexkommittén 
Studiebevakanderåden 
Traktorutskottet 
Traditionsutskottet 
ULS Fristående föreningar 
Ultunesaren  
Valberedningen 

Ansvarig för Kårnamnsregister och Kårnamnspärm:       Kårmarskalken 
Ansvarig för Kårnamnspolicyn och dess uppdatering:     Kårstyrelsens kommunikationsansvarige 


