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Villkor, medel för studentsamverkan
Syfte
Lunds universitets studentkår (LUS) har några syften där bland annat ett syfte
är “att företräda Lunds universitets studenter och föra fram en samlad
studentröst gentemot Lunds universitet samt andra aktörer vilka påverkar
Lunds universitets studenters situation, […]”.1 Det som påverkar studenternas
situation rör många gånger verksamheter som studentorganisationer arrangerar
och som är i behov av ekonomiskt stöd. Medel för studentsamverkan har som
syfte att vidga och möjliggöra dessa verksamheter.
Villkor för att beviljas medel
● ska arrangeras av studenter vid Lunds universitet
● ska arrangeras för studenter vid Lunds universitet
● ska ha stark anknytning till studentverksamhet
● ska vara förankrad i Lund-, Malmö- och Helsingborgs-regionen
● får inte strida mot LUS policyer
● får inte strida mot LUS allmänna inriktning, syfte och värderingar
Vid marknadsföring av arrangemang eller projekt ska det framgå att projektet
skett med hjälp av LUS. Detta görs lämpligen genom att synliggöra av LUS
logotyp på sociala medier och trycksaker.

Projektbidrag ges inte för löpande verksamhet. Det är dock möjligt att söka
projektbidrag i syfte att starta upp ny verksamhet.
Ansökan
Ansökan ska lämnas in skriftligen till LUS presidium via mejl och ska innehålla:
● huvudsakliga syfte för medlen
● mål med det medlen ska gå till och tidsplan
● minst två ansvariga personer, varav en ekonomiskt ansvarig, för
arrangemanget.
● budget
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Det finns inget sista ansökningsdatum utan beviljade medel delas ut efter
dialog med LUS preisidum. Ansökningar under 5 000 kr går att avsätta med
presidiebeslut (LUS ordförande och vice ordförande som tillsammans fattar
beslut) och ansökningar som överstiger 5 000 kr går att avsätta med
styrelsebeslut.
Redovisning
Senast en månad efter genomförandet av arrangemanget ska en redovisning
vara LUS presidium och administratör tillhanda via mail enligt följande.
Redovisningen ska innehålla:
● en ekonomisk redovisning där det i detalj framgår hur medlen använts
inklusive samtliga verifikat märkta med vad de gäller senast en månad
efter utlägg skett
● en redovisning i bild hur LUS hjälpt till med samverkan.
Om kriterier inte möts på ett tillfredsställande sätt kan LUS göra de ansvariga
återbetalningsskyldiga för medlen helt eller delvis.
Ort och datum:
För organisation:

______________________

______________________

Underskrift

Namnförtydligande

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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