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Villkor för sponsring 
Dessa är de former av spons som sektioner och föreningar kan äska om. En tillhörande mall 
används för äskande om spons från StuFF. Inga andra typer av spons ges och alla äskanden sker 
genom att fylla i mallen och skicka in den via epost.  
 

1. Sponsring för sektioner 
1.1 Sponsring av tryck på sektionströjor:  
Bidraget kan sökas av sektioner och gäller StuFF-tryck på tröjor till tre arbetsgrupper, exempelvis en 
sektionsstyrelse plus två utskott. Ersättningen som utgår är: 
 

• 80 kr per tryckt tröja  
• 500 kr per arbetsgrupp (totalt 1500 kr per sektion och år) 

 
1.2 Sponsring av långsiktigt marknadsföringsmaterial: 
Bidraget kan sökas av sektioner och gäller för marknadsföringsmaterial som avses att användas 
under en längre tid. Motkravet är at StuFFs logga finns med på materialet. Exempel på långsiktigt 
marknadsföringsmaterial är roll-ups och beachflaggor. Ersättningen som utgår är: 
 

• 1500 kr per år och sektion 
 
1.3 Sponsring av sektioners event kopplade till arbetsmarknad: 
Bidrag kan sökas av sektioner och är i form av produkter till mässor eller evenemang kopplade till 
arbetsmarknad. I mallen för äskande fyll vänligen i antal produkter ni önskar.  
 

2. Sponsring för föreningar  
Strategiska föreningssatsningar: 
Bidraget kan sökas av LUST-godkända föreningar som har ett syfte och en verksamhet som ger 
allmän nytta till alla studenter, oavsett fakultet eller studieort. Detta bidrag kan täcka 
förvaltningskostnader eller kostnader för evenemang.  Bifoga en bilaga tillsammans med äskandet, 
där det tydligt framgår hur föreningens verksamhet bidrar till en allmän studentnytta. Förklara tydligt 
vilka kostnader bidraget ämnar täcka.  
 

3. Sponsring för mästerier och festerier 
Festrabatter kopplade till fester på kårhus:  
Ersättning utgår med 10 kr per biljett som köpts av en StuFF-medlem.  
 
Hur ansöker man om spons? 
Fyll i mallen ”Äskande av sponsring StuFF” och skicka till spons@stuff.liu.se tillsammans med 
eventuella bilagor.  


