
   
 

   
 

Søknad om støtte for faglige eller sosiale arrangement 

 

Søknadsreglement  
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 og refunderer ikke utlegg dere har gjort. Vi kan bare gi 

støtte i form av rekvisisjon som dere viser til leverandør ved betaling. Leverandøren/butikken 

dere benytter sender så faktura til UiT ved bruk av nummeret på rekvisisjonen, som så 

behandles. Ikke alle leverandører godtar rekvisisjon, og noen godtar bare utskrevet kopi. 

 

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. Vær derfor tidligst mulig ute. 

 

3. Det er ikke tillatt å bruke mer enn beløpet som er innvilget av oss. Dette gjelder f.eks. hvis 

dere har innvilget rekvisisjon hor Pizzabakeren for 800kr, men bestiller med rekvisisjonen for 

1,000kr. I dette tilfellet må dere oppgi til leverandør at dere betaler delvis med rekvisisjon 

(800kr) og alt overskytende ut fra egen lomme. Det går fint å bruke mindre enn hva som er 

innvilget.  

 

4. Vær obs på at beløpet som er oppgitt på rekvisisjonen er ekskludert mva. og blir derfor 20% 

mindre enn hva som er innvilget. F.eks. 800kr når dere har fått innvilget 1000kr. Dere kan 

fortsatt bruke de 1000kr dere har fått innvilget med rekvisisjonen. 

  

5. SU oppfordrer dere til å handle mest mulig hos en leverandør samt finne rimeligste 

alternativ. Dette øker sjansen for at dere får full støtte. 

  

6. 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. 

  

7. Når dere søker og får innvilget rekvisisjon til en leverandør kan denne rekvisisjonen bare 

benyttes hos den leverandøren dere har fått innvilget penger til, og som er oppgitt på 



   
 

   
 

rekvisisjonen. Ved bytte av leverandør må det sendes ny søknad/gjøres avtale med oss slik at 

vi får laget ny rekvisisjon. 

  

8. Arrangør er ansvarlig for å legge til rette for smittesporing ved sitt arrangement. De må da 

hente inn kontaktinformasjon for deltakerne (fullt navn, telefonnummer). 

 

9. Ved bruk av rekvisisjon til bevertning/servering/mat på lukket arrangement må dere skrive 

deltagerliste med fullt navn på deltagere og sende dette til oss på mail før eller i etterkant av 

arrangementet. Ved tvil om arrangementet deres går under dette, send oss deltagerliste. 

  

10. 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. 

- Om det er egenandel om en ikke får alt eller noe av midlene man søker om.  

- Om det er et arrangement der det kan være naturlig med inntak av alkohol eller hvorvidt det 

er alkoholfritt. 

  

11. Midler som SU innvilger skal ikke brukes til 

• Alkohol (butikker, restauranter og barer) 

• Premier (til vinnere) 

• Honorar (gjelder også i form av bonger, gavekort etc.) 

  

12. Ved søknad om midler: Sted, leverandører, pris, deltakere og dato må så langt det er mulig 

være avklart før søknad sendes inn.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

   
 

Søknadsskjema 
Her ber vi dere fylle ut så kort og presist som mulig. Husk å les gjennom reglementet over. 

Hvem   

Hva søker dere penger til? 

  

(Her forklarer dere hvilket arrangement 

dere ønsker støtte til) 

  

  

  

  

  

  

Antall personer   

Dato for arrangementet   

   

Leverandør Artikkel (vare) Pris 

   

   

   

   

   

   

Sum total   

 

Hvor kan du få rekvisisjon? 

Butikker og dagligvare 

F. eks. Rema 1000-butikker og Coop-butikker. 

Restauranter og catering 

F. eks. Pizzabakeren, Peppes Pizza, Suvi, Graffi, Pastafabrikken etc. 

Lokaler til leie 

F. eks. TUIL arena, Driv, Hoteller etc. 

Aktiviteter 

F. eks. Pust, Minigolf, bowling etc. 

 

 


