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Ansökan om uppstartsbidrag
SöderS föreningsliv är en viktig faktor för att utveckla campusandan och
gemenskapen på Södertörns högskola. Därför vill vi uppmuntra våra medlemmar
att starta nya föreningar som genom sina aktiviteter bidrar till ett levande campus.
En nystartad förening har ofta stora ambitioner som inte alltid kan förverkligas på
grund av knappa resurser. SöderS ger därför möjligheten att söka ett ekonomiskt
bidrag för nya medlemsföreningar. Uppstartsbidrag är möjligt att söka inom sex
månader från att en förening blivit medlem i SöderS.
Uppstartsbidraget kan användas till aktiviteter som främjar föreningens uppstart
och medlemsrekrytering.

Information om föreningen
Föreningens namn
Föreningens bank

Organisationsnummer
Clearing- och kontonummer

Information om föreningens kontaktperson 1
Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

Email

Information om föreningens kontaktperson 2
Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

Email

Underskrift av föreningens firmatecknare

_______________________
Ort och datum

_______________________
Signatur

_______________________
Signatur

Information om uppstartsbidraget och dess användning
Potten för uppstartsbidrag fastställs till en viss summa varje år, därefter beslutas
hur stor summa enskilda föreningar kan få i uppstartsbidrag under året.
Maxsumman en förening kan få i uppstartsbidrag är 3000 kr, detta innebär dock
inte att alla föreningar är garanterade 3000 kr i uppstartsbidrag.
Bidraget får absolut inte används till alkohol. SöderS har en nolltolerans gentemot
alkohol och inga av våra pengar går till detta ändamål. Det åligger föreningens
ansvariga att läsa igenom SöderS policydokument och då särskilt inrikta sig på
kapitlen gällande föreningar, miljö, jämlikhet och alkohol. Om det uppdagas att
detta ej följs förbehåller sig SöderS rätten att kräva återbetalning.
Om ni behöver hjälp med något eller har någon fundering är ni varmt välkomna
att kontakta SöderS ordförande via ordf@soders.nu.
Om ni planerar en aktivitet finns det även möjlighet att söka pengar från
fondstyrelsen i form av aktivitetsstöd, för att få mer information om detta, vänligen
kontakta fondordf@soders.nu.
Kvitton ska redovisas i samband med att nästkommande verksamhetsberättelse
skickas in till SöderS.

Kortfattad beskrivning av användningsområde för sökt
uppstartsbidrag
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