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Hej Martin och Daniel,
Sofia här från Lunds studenters Projekt Sex - era nya grannar på studentlivsvåningen.
Jag har varit i kontakt med Tim Ekberg vid Lunds universitet angående finansiering av vår verksamhet nu när vi fått
mindre medel av Folkhälsomyndigheten att röra oss med. En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva en
välfungerande verksamhet efter sommaren är att vi får ytterligare medel så att vi kan anställa en efterträdare till mig
på samordnarposten för perioden juli 2018 - juni 2019. I nuläget har vi fått 250 000 från Folkhälsomyndigheten för två
av våra delmål vilka är utbildning av "alla" studenter vid Lunds universitet samt utdelning av barriärskydd. Dock har vi
inte fått beviljat medel för vårt tredje delmål vilket är utbildning av "Popular Opinion Leaders" inom Lunds studentliv
(dvs. personer som är aktiva i Lunds studentliv antingen via framför allt kårer och nationer.). Popular Opinion Leaders
är en specifik målgrupp vi riktat in oss på då vi genom att utbilda personer som är aktiva i och har stort inflytande över
andra i studentvärlden hoppas att dessa ska sprida sin kunskap vidare till andra studenter.
Vi har även en HBTQ-grupp vars aktiviteter huvudsakligen består av olika diskussionscaféer (Café Tove) och sociala
sammankomster (Rainbow Afternoons)
för HBTQ-personer vid Lunds universitet. Vi är den enda studentorganisation som bedriver verksamhet för alla
HBTQ-studenter vid Lunds universitet oavsett studieinriktning (ProudTech finns också men vänder sig endast till
studenter vid LTH). För denna verksamhet erhåller vi inte heller några medel i nuläget.
Då såväl Workshops för Popular Opinion Leaders och vår HBTQ-grupp är delar av vår verksamhet för vilka
efterfrågan är väldigt hög undrar vi om ni skulle kunna tänka er att backa upp oss gentemot Lunds universitet när vi
för en dialog med dem rörande finansiering av vår verksamhet. Vi har som sagt varit i kontakt med Tim Ekberg och
det är på hans inrådan som vi kontaktar er angående detta, då ni har god kontakt med universitetet. Om ni har
möjlighet så kommer jag gärna förbi och berättar mer (eller om ni vill komma till vårt nya kontor) någon dag.

Vänliga hälsningar
Sofia Kvarnbo
Samordnare, P6 Lund
____
Lunds universitets studenters Projekt Sex (P6)
Sandgatan 2, våning 3, SE-223 50 LUND
Phone: +46(0)46 136363
E-mail: p6@projekt6.se
Homepage: www.projekt6.se
Öppettider:
Torsdagar klockan 12-17
Lunds universitets studenters Projekt Sex (P6) är en ideell, oberoende studentförening som arbetar med sexuell
hälsa på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan.
Innehållet i detta mail får inte publiceras eller på annat sätt spridas utan avsändarens uttryckliga medgivande.
Opening hours:
Thursdays 12-17
P6 is a non-profit student organization working with sexual health on a physical, emotional and social level.
You are not allowed to publish or spread this information without permission.
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