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

Förklaringar av begrepp 

Med bidrag menas i denna policy en form av ekonomiskt stöd StuFF kan ge till sektioner eller 
föreningar. 
 
Med bidragsformer menas de olika sätt StuFF kan ge bidrag på till sektioner eller föreningar. 
 
Med bidragsansökningar menas de ansökningar som skickas in enligt mall till StuFF, men även 
festrabattsavtal som skrivs mellan StuFF och sektioner för att ge StuFF-medlemmar rabatt på fest. 

Syftet med bidrag 

De bidrag StuFF ger ska underlätta StuFFs arbete eller vara till nytta för StuFFs medlemmar. 
Nyttan ska ligga inom ramen för StuFFs grundläggande verksamhet eller underlätta StuFFs 
medlemsrekrytering. Bidrag får därför inte ges till allmän studentverksamhet eller till välgörenhet. 

Policyns omfattning 

Policyn omfattar festrabatter, akut sektionsstöd samt strategiska medel. 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. 

Beslut 

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. 

 
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 ska även särskilt beakta om projektet som är ett åtagande 
StuFF redan finansierar, exempelvis genom sektionsavtal. 
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När styrelsen fattar beslut om strategiska medel ska den förutom det som står under Syftet med 
bidrag i denna policy även ta hänsyn till: 

• Om det gynnar medlemmarnas utbildningssituation och/eller studiesociala situation. 
• Om det är öppet för alla studenter StuFF representerar. 
• Om det är vinstdrivande. 
• Om det främjar samarbete mellan studentorganisationer och/eller över fakultetsgränserna. 
• Om StuFF får medverka, med representant på plats, med tryckt material och/eller med 

logga på informationsmaterial. 

Bidragsformer 

StuFF har möjlighet att ge ut tre typer av bidrag; festrabatter, akut sektionsstöd samt strategiska 
medel.  

 
Bidrag ges bara då StuFF kan se att utformning, syfte samt innehåll är i enlighet med StuFFs och 
LiUs tillämpliga styrdokument, samt faller in under Syftet med bidrag. Bidrag ges bara till LUST-
godkända föreningar. 

 
Under varje bidragstyp finns förklarat vilka som kan få bidraget. 

Festrabatter 

StuFF erbjuder festarrangörer under Filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap 
möjligheten att sälja biljetter till kårhusfester för ett rabatterat pris där StuFF står för kostnaden för 
rabatten. Detta är ett medlemsexklusivt erbjudande som regleras i ett avtal mellan kåren och 
festarrangören. Detta avtal finns att finna på hemsidan om det behövs. 

Akut sektionsstöd 

Detta bidrag kan sökas av en sektion som befinner sig i en ekonomisk kris och är i stort behov av 
bidrag eller lån för att överleva. I denna situation skall särskilt beaktas vad sektionen historiskt sett 
har gjort för studenternas situation och vad sektionen har potential för att genomföra i framtiden. 
Detta bidrag kan även sökas vid start av ny sektion. Vid ansökan om akut sektionsstöd skall ansökan 
skickas in enligt mall, som finns att tillgå hos vko@stuff.liu.se. Dessa ansökningar behandlas 
löpande. 
Sektionen ska, efter perioden som medlen sökts för, skriftligt återkoppla till ansvarig person i 
styrelsen senast tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering ansökan 
bidrag som finns att tillgå på StuFFs hemsida. 

Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan sektionen bli helt eller delvis 
återbetalningsskyldig. Detta avgörs av styrelsen efter att sektionen inkommit med sin 
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återrapportering. Om styrelsen finner att medlen inte använts i enlighet med ansökan ska sektionen 
få upplysning om återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in. 

Strategiska medel 

Strategiska medel kan användas till att stötta särskild satsning eller nytt projekt som en förening vill 
genomföra. Strategiska medel kan även användas för att ge stöd till föreningar där StuFF vill synas 
eller där StuFF ser en stor studentnytta.  

 
Vid ansökan om strategiska medel skall ansökan skickas in enligt mall Ansökan om bidrag, som finns 
att tillgå på StuFFs hemsida 
 
Strategiska medel 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 nyttjandet av dessa strategiska medel. 

 
Ansökningar kan skickas in löpande under året, styrelsen behandlar och beslutar dock endast om 
dessa två gånger per år. Ansökningar som inkommit innan 31 oktober behandlas senast 15 
arbetsdagar efter det. Ansökningar som inkommit innan 30 april behandlas senast 15 arbetsdagar 
efter det. 

 
Föreningen ska efter projektets genomförande skriftligt återkoppla till ansvarig person i styrelsen 
senaste tre månader efter slutdatum, enligt återrapporteringsmall Återrapportering ansökan bidrag som 
finns att tillgå på StuFFs hemsida. 

 
Om uppgifterna i ansökan inte stämmer kan föreningen bli helt eller delvis återbetalningsskyldig. 
Detta avgörs av styrelsen efter att föreningen inkommit med sin återrapportering. Om styrelsen 
finner att medlen inte används i enlighet med ansökan ska föreningen få upplysning om 
återbetalningsskyldighet senast 30 dagar efter återrapporteringen skickats in. 
 


