Søknad om rekvisisjon til Studentutvalget ved HSL
Under følger noen punkter Studentutvalget (SU) ønsker at en leser igjennom og forstår for å
kunne søke om midler fra oss:
1. Vi overfører ikke penger til konto, men stiller med rekvisisjon som dere bruker når
dere handler.
2. Søknaden må sendes inn innen 7 virkedager før man skal bruke rekvisisjonen til
arrangementet. Selv om søknaden sendes inn 7 virkedager før arrangementet er det
ikke sikkert man får støtte, eller dekket alt man søker midler til.
3. SU oppfordrer dere til å handle mest mulig på en butikk samt å finne rimeligste
alternativ, jo billigere alternativ dere finner jo mer får dere for pengene.
4. For å kunne få rekvisisjon på dagligvarer må dere benytte dere av butikker UiT har
avtale med. Liste over butikker finner dere nederst i dokumentet. *SU bevilger også
penger til andre steder i tillegg til butikkene helt nederst. Andre steder som er brukt
tidligere:
• Pizzabakeren
• Peppes Pizza
• Ulike hoteller
• Ulik restauranter
• Studentsamfunnet Driv
• Samskipnaden
5. Søker dere om midler til et sted, kan dere ikke flytte beløpet over til en annen post. Det
beløpet dere få innvilget til en bestemt post må brukes der.
6. Arrangør er ansvarlig for å legge til rette for smittesporing ved sitt arrangement. De
må da hente inn kontaktinformasjon for deltakerne (fullt navn, telefonnummer).
7. I hver søknad blir det lagt vekt på:
- Hvor mange deltakere arrangementet er ment for og har mulighet til å ha med.
- Hva hensikten med arrangementet er.
- Er det en egenandel om en ikke får alt eller noe av midlene man søker om.
- Er det et arrangement der det kan være naturlig med inntak av alkohol eller
arrangement som er alkoholfritt.
8. Midler som SU innvilger dekker ikke
• Alkohol (butikker, restauranter og barer)
• Premier (til vinnere)
• Honorar (gjelder også i form av bonger, gavekort etc.)
9. Ved søknad om midler: Sted, pris, deltakere og dato må så langt det er mulig være
avklart så godt som mulig før søknad sendes inn.

Her ber vi dere fylle ut så kort og presist som mulig. Husk å les gjennom punktene over.
Hvem
Hva søker dere penger til?
(Her forklarer dere hvilket arrangement
dere ønsker støtte til)
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pris
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Butikker med rekvisisjonsavtale
Butikk
Eurospar
Rema 1000
Rema 1000
Coop Obs
Coop Extra

Hvor
Tomasjord
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K1
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Breivika

Butikk 5

