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KÅRENS UTMÄRKELSETECKEN
En del kårer har egna utmärkelsetecken, och det vore bra om man också fick in dem i Kuksa.
Utmärkelseteckensansökningen

samt

behandlingsförfaran

gäller

inte

kårernas

tecken.

Processen är mycket simplare.

STYRDATAN I SKICK
Kårens egna utmärkelsetecken går endast att tillsätta till personer i Kuksa om de är definierade
i styrdatan. Gå alltså till fliken ”Styrdata” och klicka där på länken ”Utmärkelsetecken”.

Klicka på Utmärkelsetecken-fliken

Lägg till ett nytt utmärkelsetecken!

Vid definieringen av utmärkelsetecken finns många onödiga punkter med tanke på kårers
tecken, eftersom de inte ansöks eller behandlas via registret. Dessa punkter kan man hoppa
över och istället endast fylla i de relevanta punkterna.
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Utmärkelsetecknets namn
Namnge tecknet: organisationens
/kårensförkortning och tecknets namn.

Välj organisation/kår för tecknet

Utmärkelsetecknets pris
Om tecknet inte debiteras, skriv 0 €.

Frågor
De är onödiga för kårtecken så lägg inte till
några i onödan.

Efter att du sparat syns utmärkelsetecknet i listan. Du kan lägga till en bild på tecknet, redigera
informationen samt vid behov ta bort tecknet. Radera ändå aldrig gamla utmärkelsetecken som
tillagts till medlemmar. Dessa är värdefull historia och kan istället passiveras, med att redigera
tecknets datum för aktivitet i tecknets definitioner.
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TILLSÄTT UTMÄRKELSETECKEN TILL EN PERSON
Gå i Kuksa till den personens sida som du vill lägga till märket åt. Klicka på fliken
”utmärkelsetecken”. Här kan du lägga till alla de organisationers utmärkelsetecken som du har
tillgång och behörighet till.

Utmärkelsetecken
Här ser du alla tecken som tilldelats
personen. Märk att det dröjer några
månader efter utdelningstillfället innan
utmärkelsetecknet syns i Kuksa.

Lägg till utmärkelsetecken
Klicka här för att lägga till ett tecken åt
personen.
Utmärkelsetecken ansöks inte här!

Välj organisation
Vilkenorganisations utmärkelsetecken vill du
tilldela personen?
Utmärkelsetecken
Hittas i rullgardinsmenyn
Beviljat
När har tecknet beviljats.
Överlåtelse
Datum då tecknet överlåtits.

Överlåtelse
Tecknet syns inte heller för den som
försöker lägga till tecknet i Kuksa innan 2
månader efter överlåtelsen.

Kom ihåg att spara!

Överlåtelsebrev
Om ett överlåtelsebrev är bifogat till
tecknet kan detta skrivas ut från Kuksa,
exempelvis för att ersätta ett borttappat
brev. Personen kan också skriva ut brevet
själv.
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