
Styret i Sit  

                                                                                                                                         18. mars 2020                                                                                            

   

Tiltakspakke studentlag og foreninger  Side 1 

 

 
Styresak B 25 / 2020 

 

Opprettelse av støtteordninger for studentlag og -foreninger som får 

økonomiske utfordringer på grunn av COVID-19 
 
Bakgrunn 

Utbruddet av COVID-19 har hatt stor innvirkning på veldig mange mennesker. De økonomiske 

konsekvensene er store både for enkeltindivider, organisasjoner, lag og foreninger.  

 

Flere studenter har på vegne av sine lag og foreninger tatt kontakt med Sit og Velferdstinget (VT) 

angående bekymringer rundt økonomiske tap grunnet utbruddet av COVID-19 viruset. 

 

Studentfrivilligheten spiller en veldig viktig rolle i veldig mange studenters hverdag og de 

organiserer aktiviteter innen mange ulike kategorier; studentidrett, studentkulturelle tiltak, 

studentfaglige aktiviteter, studentdemokrati og ulike interesseforeninger for studenter. 

Flere av disse organisasjonene har kommet og kan komme i vanskelige økonomiske situasjoener 

blant annet på grunn av avlysning av aktiviteter. 

 

Sit har vært i dialog med VT angående opprettelse av støtteordninger for å kunne bistå 

studentfrivillige organisasjoner i denne vanskelige tiden. 

 

Tiltakspakke 

Det foreslås at  Sit oppretter en egen tiltakspakke for studentfrivillige organisasjoner som kommer 

eller har kommet i vanskelige økonomiske situasjoner grunnet COVID-19 viruset. 

Sit setter av inntil 2 millioner kroner fra øremerket egenkapital for å finansiere denne ordningen. 

 

Sit og VT oppretter en gruppe, som skal behandle, prioritere og avgjøre innkomne søknader.  

Kriterier: 

• Dekke dokumentert økonomisk tap 

• Prioriterer lag og foreninger som står i fare for avvikling 

• Foreninger som står i fare for avvikling før 1/5 kan sende ekstraordinær søknad og 

få søknaden hurtig behandlet 

 

VT oppnevenr inntil 7 personer til denne gruppen. 

Sit oppnevner inntil 2 personer. 

Gruppen ledes av person utpekt av VT. 

Frist for søknad settes til 1/5 

 
Saksbehandler:  Espen Munkvik 
 
Tilrådning:  
Styret vedtar opprettelsen av en tiltakspakke på inntil 2 millioner kroner for å kunne bistå 

studentfrivillige organisasjoner. Midlene tas henholdsvis 1 million fra øremerket egenkapital « 

Reguleringsfond semesteravgift» og 1 million fra «Fond for spesielle velferdstiltak». 

 

Trondheim, 17. mars 2020 

Audhild Kvam 


