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Ett av Studentkåren Linnéstudenternas syften är att bistå studentföreningarna vid
Linnéuniversitetet i deras arbete för att upprätthålla studiesocial verksamhet och
utbildningsbevakning för studenterna vid Linnéuniversitetet. Studentkåren
Linnéstudenternas önskan är att studentföreningarna ska kunna arrangera kvalitativa
projekt och aktiviteter för sina medlemmar. För att stötta studentföreningarnas
verksamheter erbjuder Linnéstudenterna möjligheten att ansöka om delfinansiering
av projekt och aktiviteter.
Det är av betydelse att aktiviteten eller projektet främjar studentnyttan för
studenterna och huvudsakligen vänder sig till studenter vid Linnéuniversitetet.
Delfinansieringen av projekten är Linnéstudenternas tillvägagångssätt för att stötta
projekt eller aktiviteter som är av nytta för studenterna på Linnéuniversitetet, som
studentföreningarna även kan behöva finansiell stöttning för att kunna genomföra.
Syftet med äskningarna är att kunna stötta projekt/aktiviteter som
studentföreningarna kan behöva finansiell stöttning för att kunna genomföra, både
sådana som ligger inom studentföreningarnas planerade budgetram och sådana som
ligger utanför. Syftet är också att främja Linnéstudenternas studenter.
En studentförening kan max bli beviljad äskan två (2) gånger per verksamhetsår för
Linnéstudenterna (juli-juni). Antal gånger att äska om medel är dock obegränsat.
Kårstyrelsen förbehåller sig rätten att bevilja en äskan med högre eller lägre summa
än det önskade beloppet. Beslut kan inte överklagas. Omprövning sker då uppenbara
felaktigheter uppstår kring kårstyrelsens fattande av beslut.
Om projektet/aktiviteten kräver annat stöd än rent ekonomiska bidrag kan möjligen
Linnéstudenterna hjälpa till – tveka inte att fråga!

För att bli behandlade på styrelsens
sammanträden
Följande krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska behandla äskningen. Om alla
krav inte uppfylls eller mallen inte är korrekt ifylld kommer äskan automatiskt
återremitteras utan att behandlas på kårstyrelsens sammanträde.

•

Endast studentföreningar godkända av Linnéstudenterna, med ett giltigt
samarbetsavtal, har rätt att äska pengar eller annan hjälp av kårstyrelsen.

•

Äskningar ska ske enligt giltig äskningsmall tillgänglig på Linnéstudenternas
hemsida. Mallen måste vara fullständigt ifylld samt datorskriven.

•

Äskningen ska inkomma till någon av de Studiesocialt ansvariga vid
Linnéstudenterna, den siste i månaden för att kunna behandlas på
nästkommande månads kårstyrelsemöte.
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•

Äskningar ska vara studiesocialt ansvariga tillhanda senast 2 månader innan
projektet/aktiviteten äger rum. Om det finns särskilda anledningar kan
studiesocialt ansvariga välja att låta en äskan behandlas trots att evenemanget
kommer att vara inom två månader.

•

Äskningar ska följa Linnéstudenternas värdegrund och får ej strida emot
denna.

•

Varje äskning får endast behandla en aktivitet/ett projekt. Om äskan
behandlar en aktivitet i ett större evenemang ska hela evenemanget
presenteras i äskan.

För att bli godkänd av kårstyrelsen
Dessa perspektiv kommer kårstyrelsen beakta i sitt behandlade av äskan under sitt
sammanträde.

För att kårstyrelsen ska godkänna äskan måste:
•

Projektet/aktiviteten främja studentnyttan på Linnéuniversitetet.

•

Projektet/aktiviteten huvudsakligen rikta sig mot studenterna på
Linnéuniversitetet.

•

Studentföreningen behöva stöd från Linnéstudenterna för att kunna
genomföra sin idé.

•

Projektet sträva efter att ha ett budgeterat nollresultat.

•

Studentföreningen redovisa vad de vill köpa in för det äskade beloppet.
Generellt sett beviljar inte kårstyrelsen äskningar rörande fasta inventarier,
undantag kan dock göras. Med fasta inventarier menas material som
föreningen kan återanvända, så som kontorsmaterial, kläder, möbler etc.

•

Det äskade beloppet vara rimligt i förhållande till aktivitetens storlek.
Kårstyrelsen kan tänka sig att bevilja en högre summa för projekt/aktiviteter
som riktar sig till ett högre antal studenter.

•

Presenterade motprestationer upprätthålla en viss kvalitet. Motprestationer
presenterar hur studentföreningen kan belysa Linnéstudenternas
delaktighet/stöttning i projektet/aktiviteten och/eller studentföreningens
möjlighet att erbjuda Linnéstudenterna något i gengäld för den stöttning en
äskan innebär.
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Kårstyrelsen ser positivt på:
•

Om projektet/aktiviteten är ortsöverskridande. Kårstyrelsen ser positivt på
projekt/aktiviteter som är inkluderande för alla studenter vid
Linnéuniversitetet (Växjö, Kalmar, Ljungby, Hultsfred, och distansstudenter).

•

Projekt/aktiviteter som främjar till en alkoholsmart festkultur och alkoholfri
miljö.

•

Nya idéer och projekt som inte alltid finns i studentföreningarnas planerade
budgetram och därför behöver extra stöttning för att kunna genomföra.
Detta utesluter dock inte återkommande projekt/aktiviteter.
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Mall för äskning av delfinansiering av projekt
Sökande förening:
Utbetalning till:

Bankkonto

Plusgiro

Kontonummer:
Kontaktuppgifter
Namn:
Telefonnummer:
E-post:
Projektplan med tidsplan, syfte och mål:

Målgrupp och uppskattat antal som projektet riktar sig till:

Bankgiro
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Budget
Intäkter:

Kostnader (Bifoga relevanta bilagor som underlaget till kostnaderna. Tillexempel
prisförslag från motpart, samtliga intagna offerter, kvitton, fakturor etc etc.):

Önskad äskning för projektet/aktiviteten:
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Möjliga motpresentationer från föreningen gentemot Linnéstudenterna:

