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Søknadskriterier og forpliktelser 

Innledning: 
Dette dokumentet er vedlegg til retningslinjer for SiTs sponsorprogram og gir utfyllende informasjon 
for søkere og Kulturstyret.  
 
Vedrørende formålet til sponsorprogrammet:  
Med studentfrivillighet mener vi organisert og ulønnet arbeid/aktiviteter blant studenter. 
 
Vedrørende hvem som kan få støtte: 
Organisasjoner som har annen økonomisk støtte fra SiT eller VT støttes vanligvis ikke. Studierelaterte 
arrangementer og fester støttes ikke.  
 
Hva det kan søkes om: 
Det er fritt opp til søker å bestemme søknadsbeløp ut ifra dokumentert behov. SiT inngår 3 ulike 
sponsoravtaler med ulike gjenytelser. 

a) Opp til 10 000 kroner 
b) Mellom 10 000 og 20 000 kroner 
c) Over 20 000 kroner 

 
Hva søknaden skal inneholde: 
Se søknadsskjema, www.sit.no/sponsing 
 
Gjenytelser: 
a) For beløp inntil 10 00 kroner 

 Vise at SiT er sponsor ved å bruke SiT-logoen på hjemmeside og organisasjonssider i sosiale 
medier. 

 Gjøre SiTs digitale kommunikasjonskanaler (www.facebook.com/sit.no, Twitter:  @SiTrondheim, 
Instagram:@SiTrondheim) kjent blant medlemmene og oppfordre til å følge SiT i sosiale medier.  

 Informere om SiTs foreningskurs blant egne medlemmer.  
 
b) Mellom 10 000 kr og 20 000 kr  

 Gjenytelser nevnt under punkt a) 

 Tagge /dele minst 2 aktiviteter fra egen organisasjon med SiT i sosiale kanaler. 

 Produsere tekst, bilder eller film og sende på mail til sit@sit.no om minst en aktivitet der 
sponsorpengene ble brukt. Dette vil SiT kunne bruke i sin kommunikasjon. 

 Gjennomføre en konkurranse om SiT i egen organisasjon, med premier fra SiT. 
 
c) Over 20 000 kr  

 Gjenytelser nevnt under punkt a) og b) 

 Bidra med 10 dugnadstimer. Innholdet i dugnadstimene avtales i eget møte med SiT. For 
kulturelle organisasjoner kan det alternativt avtales underholdning i SiT-sammenheng.  

 Reklamere for en av SiTs tjenester til sine medlemmer.  
 

Oppfølging av gjenytelser 
Både SiT og mottakere av sponsormidler skal følge opp at avtalte gjenytelser blir fulgt opp i løpet av 
avtaleperioden.  
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