
Retningslinjer for tildeling af midler fra Sport og Fritid 

fonden 

 

Fondens formål er at støtte aktiviteter for studerende ved Aalborg Universitet, der ikke 

involverer alkohol. Fonden støtter derfor som udgangspunkt IKKE 

 

● Fester 

● Koncerter 

● Fredagsbarer 

● RUSkurser 

● Hytteture 

 

Der ydes støtte til aktiviteter og investeringer af en almen studiemiljøfremmende karakter, med 

særlig vægt på aktiviteter der går på tværs af studieretninger, årgange og fakulteter. 

  

Ved ansøgning om midler skal ansøgningsformularen benyttes og alle felter udfyldes. Der skal 

ligeledes vedhæftes et overskueligt og realistisk budget for hele aktiviteten, sammen med et 

budget for de midler der søges af fonden. 

 

Alle ansøgninger sendes til bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk, der behandler alle 

fondsansøgninger. Bemærk, at ansøgninger skal sendes senest 6 uger før aktivitetens afholdelse 

eller investeringen, og at der ikke ydes støtte med tilbagevirkende kraft. Der må ligeledes 

beregnes en behandlingstid på mellem 2 til 4 uger fra modtagelsen af ansøgningen (alle 

ansøgere vil modtage en kvittering for modtagelse af ansøgningen med information om, hvornår 

ansøgningen vil blive behandlet). 

 

Fondsansøgninger behandles på Studentersamfundets bestyrelsesmøder, hvori ansøgeren kan 

deltage for at motivere for ansøgningen samt besvare generelle spørgsmål vedrørende 

ansøgningen. Det må påregnes, at selve godkendelsen eller forkastningen af ansøgningen 

foregår ved lukket afstemning, hvor ansøgeren skal forlade lokalet. 

 

Der gives overordnet 3 typer af svar på ansøgninger: 

- Godkendelse uden bemærkninger 

- Betinget godkendelse med bemærkninger 

- Afslag med begrundelse 

 

Såfremt ansøgningen om fondsmidler godkendes, forventes det, at der klart skiltes i forbindelse 

med aktiviteten eller investeringen, at dette er støttet af Studentersamfundet ved Aalborg 

Universitet. Skulle dette ikke efterkommes, forbeholdes retten til IKKE at udbetale de tilkendte 

fondsmidler. 

 

Udbetaling af midler foregår efter refusionsprincippet, således at ansøger selv forestår udlæg af 

udgiften, hvorefter kvitteringer afleveres til Studentersamfundets sekretariat (senest 7 dage efter 
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udlægget), som herefter overfører pålydende beløb til udlægshavers konto (der må påregnes 5-7 

dages udbetalingstid). 

 

Ved betinget godkendelse vil ansøger modtage en række bemærkninger og krav fra 

Studentersamfundets bestyrelse. Såfremt disse bemærkninger efterkommes af ansøger, vil 

ansøgningen blive godkendt uden yderligere behandling. 

 

Ved afslag vil der af begrundelsen fremgå årsagen til afslag, samt hvorvidt ansøgeren kan ansøge 

midler igen til samme aktivitet, såfremt begrundelsen for afslag giver anledning til større 

ændringer af aktiviteten eller investeringens karakter. 

 

Der kan ikke klages over afslag, men ansøger er selvfølgelig velkommen til at stille uddybende 

spørgsmål til eventuelle afslag. 


