VEILEDER TIL FOND I NORSK STUDENTORGANISASJON

Hva er NSO-fondene?
Et av medlemstilbudene i Norsk studentorganisasjon er at man kan søke om midler fra
fondene våre. Vi har seks fond totalt, og fire av de åpne for medlemslag og tilknyttede
organisasjoner å søke til.

Felles for søknader til alle fondene er at prosjektene skal være relevante for studentpolitisk
arbeid og bidra til å realisere NSOs formål. Med organisasjonens formål henvises det til §1.2
i NSOs vedtekter.

De ulike fondene har følgende formål:

Midler fra fond for utredninger og undersøkelser skal brukes til å gjennomføre utredninger
eller undersøkelser som kan bidra til å realisere NSO hovedformål. Dette kan for eksempel
være analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor
temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap om for å utvikle politikk eller legge
grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden.
Semesterregistrerte enkeltpersoner er søknadsberettigede i studiesammenheng til fond for
utredninger og undersøkelser. Dette gjelder da spesifikt masteroppgaver som nevnt ovenfor.
Tildeling av midler forutsetter at NSO får tilgang til det ferdige produktet.

Midler fra fond for arrangementer og aksjoner kan brukes til å arrangere seminarer og
konferanser for å rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd
med NSOs formål. Dette inkluderer blant annet opplærings-/teambuilding-seminarer for
studentdemokratiets ledelse ved medlemslaget, temadager, politiske konferanser,
kulturarrangementer, studieturer osv. Midlene kan også brukes til demonstrasjoner,
markeringer, stands, informasjonsmateriell etc. på temaer eller områder i tråd med NSOs
formål.

Midler fra fond for internasjonale prosjekter kan, blant annet, brukes til
kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse på eller
arrangering av internasjonale seminarer osv. I likhet med de andre fondene må disse
prosjektene ha et studentpolitisk fokus.

Tiltak det kan søkes om midler til fra fond for lokalt samarbeid er alle lokale initiativ som
stimulerer til økt aktivitet i og mellom medlemslagene. Tiltak skal være av studentpolitisk art
eller fremme studentpolitikk. Det bevilges ikke midler til arrangement som har samme formål
som arrangementer arrangert av sentralleddet i NSO. Lokale samarbeidstiltak skal inneholde
samarbeid mellom minst to medlemslag og det må tydelig fremkomme av søknaden hvem
som er hovedarrangør og kontaktperson. Midlene kan også brukes til å organisere regionale
arrangementer som arrangeres av et medlemslag alene, eller i samarbeid med andre
medlemslag. Hvis dere arrangerer en slik konferanse alene, må dere kunne dokumentere at
minste ett annet medlemslag deltok på konferansen.

Hvem kan søke om midler?
De som kan søke på fond nr. 1-4 i NSO er følgende:


NSOs medlemslag



NSOs komiteer



Andre studentorganisasjoner tilknyttet NSOs medlemslag



NSOs arbeidsutvalg



Studentorganisasjoner hjemlet i vedtektene §4.5.2

Semesterregistrerte enkeltpersoner kan være søknadsberettigede i studiesammenheng til
fond for utredninger.
Søknader må ikke gå gjennom øverste organ i deres organisasjon, men vi anbefaler at dere
har god kommunikasjon slik at prosessen blir ryddigst mulig.

Hvor mye penger kan man få?
Det finnes ingen grense for hvor mye dere kan søke om fra fondene. Søknader om opptil
80.000 kr blir behandlet av arbeidsutvalget, mens søknader over 80.000 kr blir behandlet av
sentralstyret.
Husk å skrive et grundig budsjett i søknaden deres slik at det er lett for behandlerne å se hva
pengene skal gå til.

SØKNADSPROSESSEN
1. Søk
Trykk på knappen som sier "Send inn søknad" og du vil bli tatt med til søknadsskjemaet. Før
dere søker om midler må dere sørge for å ha lest grundig gjennom retningslinjene.
I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å oppgi detaljene for prosjektet, beskrive formålet og
lage et budsjett.
Husk å søke senest én (1) måned før prosjektstart! Søknader sendt etter fristen vil bli vurdert
av arbeidsutvalget, men det er ikke sikkert at de blir innvilget.

2. Behandling og akseptskjema
Etter at søknaden er sendt inn vil den bli behandlet av arbeidsutvalget i NSO innen tre (3)
uker. Dersom søknaden blir innvilget vil dere få tilsendt et tildelingsbrev samt et
akseptskjema som dere må signere på og sende tilbake til oss. I henhold til retningslinjene
skal akseptskjema sendes til oss inne én (1) uke etter mottatt tilbakemelding.
Dersom søknaden ikke blir innvilget vil dere få beskjed om dette. Dere har da mulighet til å
klage på vedtaket i tråd med retningslinjene for fond i NSO.

3. Utbetaling
Midlene vil bli utbetalt til oppført konto etter at vi har mottatt signert akseptskjema i retur.
OBS! Husk at kontonummer for utbetaling ikke kan være registrert på en privatperson.

4. Arranger
Når dere har fått penger inn på konto er det bare å sette i gang med prosjektet deres. Ender
dere opp med å ikke bruke alle midlene er dere nødt til å sende dem tilbake til Norsk
Studentorganisasjon. Dette melder dere fra om i rapportskjema.

5. Rapporter
Når prosjektet er ferdig er dere nødt til å rapportere for bruken av midlene. Fristen for å
rapportere prosjekter er én (1) måned etter prosjektslutt. Dere får tilsendt rapportskjema
sammen med tildelingsbrev og akseptskjema når søknaden deres har blitt innvilget. Dette
skal fylles ut og sendes tilbake til oss, sammen med kopier av alle bilag/kvitteringer.
For mer informasjon om og vilkår for prosjektstøtten kan du lese "Retningslinjer for fond i
Norsk Studentorganisasjon" som ligger på https://student.no/dokumenter/retningslinjer-fondnso/. Om dere har spørsmål eller trenger hjelp, er det bare å ta kontakt med oss!

