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Vedlegg 2 – Velferdstinget sitt vedtak: 

Retningslinjer for Sit sponsorprogram  
Disse retningslinjene regulerer prinsippene som skal ligge til grunn for tildeling av støtte fra Sit – 
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim til studentfrivillighet og virksomheter i Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim. Her settes rammene for tildeling, samt krav som stilles til mottakerne.  
 
Formål med programmet  
Sit ønsker å støtte studentaktiviteter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Det er viktig for Sit å ha en sterk 
studentfrivillighet i studiebyene våre. Derfor støtter vi aktivitet som skaper engasjement, som styrker 
frivillighetskulturen, som er til nytte og gir glede til mange i studentmiljøet.  
 
Hvem kan få støtte?  
Gjennom sponsorprogrammet vil vi støtte aktiviteter drevet av studenter tilknyttet Sit. Dette 
innebærer studenter ved NTNU, DMMH, BI, norsk fotofagskole og fagskolen Innlandet. Vi støtter 
organisasjoner som har som formål å bidra positivt til studentmiljøet gjennom sine aktiviteter og/eller 
tjenester. Sit ønsker å bidra både til nye og eksisterende aktiviteter blant studentorganisasjoner. Vi vil 
særlig støtte organisasjoner som har vanskeligheter med å finne annen nødvendig finansiering.  
 
Krav til innhold i søknaden  
• Budsjett og regnskap: 

o Budsjett og resutlatregnskap for organisasjonen som søker med kommentarer til postene 
o Nyopprettede organisasjoner er ikke pålagt å legge ved regnskap, men må legge ved et 

budsjett 
 

• Budsjett og regnskap for undergruppe, arrangement eller prosjekt 
o Eventuelt detaljspesifikt budsjett ved søkander til spesifikke undergrupper / prosjekter / 

arrangement, samt regnskap 
 

• Søkandsbrev med detaljer om organisasjonen, formål og informasjon om hva det søkes støtte til.  
o Organisasjons info 

 Organisasnonens navn 
 Organisasjonsnummer 
 Kontoinformasjon 
 Kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for søknaden 

 
• Årshjul for organisasjonens aktivitet 
 
• Hvor mye penger organisasjonen har på bok. Kan ikke dette oppgis må det begrunnes hvorfor det 
er nødvendig med støtte og hvorfor man ikke bruker de pengene som står på bok.  
 
Søknader som mangler innhold, kan i ytterste konsekvens bli avslått på grunnlag av formale feil.  
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Hva støttes?  
Retningslinjene for sponsorprogrammet legger føringer for hva slags formål det gis støtte til. 
Søknadene behandles basert på en prioriteringsliste som Sit reviderer ved behov.  
Punktene under den enkelte prioriteringen skal ikke anses som en prioritert rekkefølge.  

 Prioritering av søknader Aktiviteter/prosjekter som er inkluderende på tvers av 
studieprogram eller nye målgrupper.  

o Aktiviteter/prosjekter rettet mot 1. års studenter  
o Aktiviteter/prosjekter som fremmer integrering av internasjonale studenter.  
o Aktiviteter/prosjekter som fokuserer på forebygging av ensomhet  
o Oppstart av nye foreninger og tiltak med formål som ikke eksisterer hos den 

respektive studiebyen/utdanningsinstitusjonen/campus/institutt i dag.  
o Aktivitet som arrangeres i studiebyen  
 

 Prioritering av søknader. Transport  
o Dirigentlønn  
o Støtte til dekking av underskudd og gjeld  
o Aktiviteter som arrangeres utenfor studiebyen, men innenfor Norge  
 

 Prioritering av søknader Øvrig Lønn/honorar  
o Faglig aktivitet  
o Støtte til mat og drikke  
o Støtte til foreninger som mottar fast støtte fra VT eller Sit  
o Ølbrygging på hobbybasis  
 

 
Hva støttes ikke?  

• Alkohol  
• Organisasjoner med partipolitiske eller religiøse formål  
• Aktiviteter utenfor Norge  

 
Økonomiske rammer  
Sit sponser studentfrivilligheten i Gjøvik, Ålesund og Trondheim med inntil x,x millioner kroner per år. 
Herav deles xxx kr ut på høsten og xxx kr på våren. På høsten fordeles midlene uavhengig av studieby, 
men på vårtildelingen er det øremerket, xxx kr til Gjøvik og xxx kr til Ålesund.  
 
Kulturstyrets roller  
Kulturstyret behandler og innstiller på søknader ved tildelingen vår og høst, med bakgrunn i deres 
kunnskap om studentmiljøet i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Kulturstyret skriver en rapport til Sit og 
VT der Kulturstyret legger frem resultatet fra behandlingsperioden  
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Kulturstyrets begrunnelse for tildeling og avslag 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 bruk av 
støtte, da bruk av støtte skal dokumenteres ved nye søknader fra sponsormottakeren  
 
Krav til mottakere av støtte  
• Det vil ikke tildeles midler til søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte 
negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, seksuell 
orientering, funksjonshemming, kjønn, hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller som oppfordrer 
andre til slik forskjellsbehandling  
• Dersom en organisasjon får støtte til et arrangement, forplikter organisasjonen så langt det er 
mulig, til å gjøre dette arrangement tilgjengelig/åpent for alle studenter tilknyttet Sit. Organisasjoner 
med direkte tilknytting til utdanningsinstitusjoner er fritatt dette.  
• Dersom en organisasjon får støtte til arrangement, skal dette arrangementet så langt det lar 
seg gjøre tilrettelegges for studenter med nedsatt funksjonsevne  
• Mottaker av støtten forplikter seg til å rapportere til Sit hvis støtten ikke kan benyttes til det 
formålet som står i vedtaket. Kulturstyret vil da avgjøre om støtten kan omdisponeres til et annet 
formål eller om det skal føres tilbake til Sit.  
• Vedtak kan ikke påklages.  
 
 
 
 


