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Denna policy innehåller riktlinjer kring de bidrag och föreningsstöd StuFF ger till sektioner och
övriga föreningar.

Med projekt menas i denna policy den aktivitet eller det arrangemang som det söks bidrag för. Det
inkluderar, men är inte begränsat till, informationskampanjer, gästföreläsningar och seminarier. Det
kan även vara en situation som en förening befinner sig i, såsom en akut likviditetsbrist.
Med bidragssökare menas i denna policy den organisation som ansöker om ekonomiskt bidrag från
studentkåren.
Med bidrag menas i denna policy det projektbidrag eller föreningsstöd som bidragssökaren har
ansökt om. Detta kan vara i form av pengar, förlustgaranti, arbete eller varor.

De bidrag StuFF ger skall vara till nytta genom att bidragssökaren genomför ett projekt som
underlättar StuFFs arbete eller som är till nytta för StuFFs medlemmar. Nyttan skall ligga inom
ramen för StuFFs grundläggande verksamhet eller underlätta StuFFs medlemsrekrytering. Bidrag får
därför inte ges till allmän studentverksamhet eller till välgörenhet.

Policyn omfattar inte listbidrag eller sådan verksamhet som bedrivs inom något av StuFFs utskott
eller av föreningar som är rena samarbetsorgan mellan studentkårer vid LiU.

StuFFs styrelse tar beslut om bidragsansökningar. Vice kårordförande ansvarar för att styrelsen får
ett adekvat beslutsunderlag samt att rekommendera ett beslut.
Styrelsen kan delegera rätten att fatta beslut i avgränsade fall till styrelsens presidium utan rätt att
vidaredelegera. I dessa fall skall styrelsen fastställa närmare riktlinjer för bedömningar av
bidragsansökningar.
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Projekt som det söks bidrag för måste på något sätt vara till nytta för StuFFs medlemmar i enlighet
med syftet ovan.
Projektet måste till sin utformning, sitt syfte och innehåll vara i enlighet med StuFFs och LiUs
tillämpliga styrdokument.
Bidragssökaren skall vara en LUST-godkänd förening.
När styrelsen beslutar om bidragsansökan skall den ta hänsyn till:
 Om projektet gynnar medlemmarnas utbildningssituation och/eller studiesociala situation.
 Om projektet är öppet för alla studenter StuFF representerar.
 Om projektet är vinstdrivande.
 Om projektet främjar samarbete mellan studentorganisationer och/eller över
fakultetsgränserna.
 Om projektet genomförs så att medverkande får en positivare syn på StuFF.
 Om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt material och/eller med
logga på informationsmaterial i samband med projektet.
Styrelsen skall särskilt beakta följderna av beslutet. Detta kan exempelvis vara de ekonomiska
konsekvenser ett beslut får om exempelvis bidrag till en sektion beviljas och samma bidrag då bör
ges till alla StuFFs sektioner. Styrelsen skall även särskilt beakta om projektet som är ett åtagande
StuFF redan finansierar, exempelvis genom sektionsavtal.

De tre kategorier av bidrag StuFF ger ut redogörs för nedan.

Detta bidrag kan sökas av en förening som befinner sig i en ekonomisk kris och är i stort
behov för bidrag eller lån för att överleva. Bidrag skall främst komma från budgetpost 4310.
I denna situation skall särskilt beaktas vad föreningen historiskt sett har gjort för
studenternas situation vid LiU och vad föreningen har potential för att genomföra i
framtiden.
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I denna kategori ingår bidrag och stöd som fullmäktige eller styrelsen har inrättat för ett
specifikt syfte. Exempelvis användande av budgetpost 4313 faller in här. För denna kategori
av bidrag skall styrelsen besluta om krav och ansökningsprocedur.

Detta är ett stöd som kan sökas när bidragssökaren vill genomföra ett specifikt projekt.
Bidraget skall främst komma från budgetpost 4310. Bidraget kan även ges för uppstart av
verksamhet.
En projektbidragsansökan skall innehålla följande:
 En beskrivning av vad projektet går ut på, när det hålls, vilka som har nytta av det
samt vilka möjligheter det finns för StuFF att medverka i projektet.
 En detaljerad budget.
 Uppgifter om vilka andra bidragssökaren har sökt bidrag från samt svar från dessa.
 Storlek och typ av bidrag.
 En realistisk beskrivning av vilka följderna blir för projektet om StuFF ej beviljar
bidraget.
Projektbidrag beviljas i normalfallet inte till alkoholrelaterad verksamhet.
En representant från bidragssökaren ska, om behov finns, träffa eller samtala med ansvarig
person i styrelsen för att svara på frågor om projektet.
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan bidragssökaren bli helt eller delvis
återbetalningsskyldig.
Bidragssökaren skall efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i
styrelsen med information om projektets genomförande, utfall och ekonomiskt resultat, samt
hur äskade medel användes.

