
SiTs sponsorprogram       Revidert 7. januar 2014 

 

 

Retningslinjer for SiTs sponsorprogram  
 

Formål med programmet 

SiT ønsker å støtte studentaktiviteter i Trondheim. Gjennom sponsorprogrammet vil vi 

samarbeide med studentorganisasjoner for å styrke frivillighetskulturen blant studentene. 

Sponsorprogrammet skal også styrke studentenes kjennskap til vår virksomhet og egenart.  

Med sponsoravtale mener vi en avtale der begge parter både har forpliktelser og goder. 

Studentorganisasjonene mottar økonomisk bidrag fra SiT, og gir gjenytelser som kommer SiT 

til gode. 

 

Hvem kan få støtte? 

Gjennom sponsorprogrammet vil vi støtte aktiviteter som er drevet av studenter tilknyttet SiT. 

Vi støtter i hovedsak aktiviteter som foregår i Trondheim og som er rettet mot studenter. SiT 

ønsker å bidra både til eksisterende og nye aktiviteter blant studentorganisasjoner. Vi vil 

særlig støtte organisasjoner som har vanskeligheter med å finne annen nødvendig inntjening.  

SiT ønsker å være alene som sponsor innen sine bransjer. 

 

Økonomiske rammer 

SiT sponser studentfrivilligheten i Trondheim med inntil 1 million kroner pr år.  Kostnader til 

kommunikasjon, administrasjon og utdelingsarrangement dekkes av dette beløpet, gjennom et 

årlig budsjett. 

 

Gjensidige forpliktelser  

Alle organisasjoner som sponses av SiT inngår en sponsoravtale. I avtalen skal det 

spesifiseres sponsorbeløp og hvordan SiT får gjenytelser. 

Ved andregangs søknad om sponsorsamarbeid må søker informere om hvilke gjenytelser SiT 

har fått tidligere.  

 

Søknadsfrist 

Frist for å sende inn søknad om sponsing er 1. mars og 1. oktober. Alle kan søke 1. mars, 

mens 1. oktober kan kun nye organisasjoner og nye prosjekter søke.  

 

Kulturstyrets rolle 

Kulturstyret behandler og innstiller søknader ved tildelingen vår og høst, med bakgrunn i sin 

kunnskap om studentmiljøet i Trondheim. 

Kulturstyret skriver en rapport til SiT og VT om resultatet av behandlingen av søknadene. 

Kulturstyrets begrunnelse for avslag eller tildeling benyttes i svar til de som får avslag og i 

avtalen for de som får innvilget søknaden. 

Kulturstyret skal ha en kontrollerende rolle i oppfølgingen av gjenytelser, ved at gjenytelsene 

dokumenteres ved nye søknader fra sponsormottakeren.  
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Behandlingsprosess 

Aktivitet Frist 

Søknadsfrist 1.3, 1.10 

Kulturstyret gir beskjed til de som har sendt inn søknad om at søknaden er 

mottatt og når behandlingen er ferdig. Søknader som kommer inn etter fristene 

avslås. 

Løpende 

Kulturstyret er ferdig med behandling  1.4, 1.11 

Kulturstyret innstiller til godkjenning i SiT og orienterer VT  1.4, 1.11 

SiT godkjenner innstillingene  3.4, 3.11 

Kulturstyret informerer de som får avslag, med begrunnelse 10.4,10.11 

SiT informerer de som får midler om beløp og inviterer til 

utdelingsarrangement 

10.4, 10.11 

SiT organiserer utdelingsarrangement, med sponsoravtaler for signering  25.4, 25.11 

SiT offentliggjør hvem som har inngått sponsoravtaler 25.4, 25.11 

SiT utbetaler pengene 26.4, 26.11 

Kulturstyret og SiT evaluerer arbeidet 15.6 

 

 
 
 


