
Retningslinjer for tildeling av studentmidler 

 

 

§ 1 Formål 

 

JSU skal dele ut midler til drift av organisasjoner, samt arrangements- og oppstartsstøtte til foreninger og 

avdelinger på master i rettsvitenskap. 

 

Dette reglementet gjelder de midler som JSU i sitt budsjett stiller til rådighet for utdeling som 

studentmidler. 

 

 

§ 2 Støtteberettigede 

Følgende formål er støtteberettiget: 

a) Forening som: 

- Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø. 

- Har tilhørighet til Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. 

 

b) Arrangementer som: 

- Arrangeres for og av studentene ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. 

- Har et faglig og/eller sosialt formål. 

 

§ 3 Oppstartsmidler 

Søknad om oppstartsmidler behandles løpende. 

Søknad skal inneholde: 

- Underskrevet protokoll fra stiftelsesmøte 

- Budsjett for søknadsperioden 

- Vedtekter 

- Beskrivelse og formål 

- Kontonummer og navn på kontoens innehaver og kontaktperson for søknadsbehandlingen. 

 

§ 4 Driftsmidler 

Driftsmidler tildeles i vårsemesteret. Tildeling av driftsstøtte gjelder for ett kalenderår. Søknadsfristen er 

1.mars. 

 

Søknad om driftsmidler skal inneholde: 

- En generell søknad som beskriver foreningens formål 

- Oversikt over aktiviteter i foregående periode 

- Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden 

- Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte 

- Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte 

- Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte 

- Kontonummer og navn til kontoens innehaver 

- Kontaktinformasjon til den ansvarlige for søknaden 

 

 

§ 5 Arrangementsmidler 

Søknad om arrangementsmidler behandles løpende. Etablerte foreninger ved Det juridiske fakultet kan 

ikke søke om arrangementsstøtte. 

 

Søknad om arrangementsmidler skal inneholde: 



- Budsjett 

- Beskrivelse og formål 

- Kontonummer og navn på kontoens innehaver og kontaktperson for søknadsbehandlingen 

 

§ 6 Kriterier ved tildeling 

Følgende kriterier skal vektlegges ved tildeling av midler: 

- Formålet med søknaden 

- Budsjett 

- Regnskap 

- Fremtidsplaner 

- Aktivitetsnivå 

- Foreningens formål 

- Antesipert deltagelse 

 

Styret i JSU har et absolutt skjønn ved tildeling av midler. 

 

§ 7 Utbetaling av midler 

Søkere er pliktige til å kontrollere at midler er mottatt, samt at det er riktig beløp som er 

utbetalt. 

 

Tildelte midler overføres til søkerens konto så snart alle påkrevde opplysninger er kommet 

styret i JSU i hende. 

 

Utbetalte studentmidler som ikke benyttes skal tilbakeføres til JSU. 

 

§ 8 Rapportering av bruk av studentmidler 

For støtte til arrangementer skal det senest to uker etter arrangementets slutt leveres et 

rapporteringsskjema til JSU. Sammen med rapporteringsskjemaet skal det leveres dokumentasjon på 

påløpte kostnader som er dekket av arrangementsstøtten. 

 

For oppstarts og driftsstøtte skal det senest 1.mars rapporteres hvordan støttemidlene fra JSU er benyttet.  

 

  


