
Generell informasjon 
Studentsamskipnaden SiO har tildelt Velferdstinget tre millioner kroner som skal sikre 
studentfrivilligheten i Oslo, i perioden med restriksjoner som følge av korona.  
 
Da det ikke foreligger en full oversikt over hvor stort behovet er, er det satt opp én frist med 
ett påfølgende møte. Hvis hele potten ikke er utdelt etter møtet, vil det gjøres en vurdering 
på om de resterende midlene skal overføres til Kulturstyret, og hvordan man da også 
ivaretar søkere som vanligvis søker støtte direkte fra Velferdstinget.  
 
Søknadsfrist: 6. mai 
 
Søkere vil få svar omkring to uker etter frist.  

Tildelingskriterier 
Alle SiO registrerte studentforeninger i Oslo har mulighet til å søke om midler fra 
tiltakspakken for å dekke inn dokumentert underskudd som følge av korona.  
 
Det er ikke mulig å søke midler til ordinær drift. For dette henvises det til Kulturstyret. 
 
Dersom foreningen har mer enn 30% av normal omsetning i likvide midler, må dette 
begrunnes.  
 
Det vil ikke tildeles midler til søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte 
negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
seksuell orientering, funksjonshemming, kjønn, hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller 
som oppfordrer andre til slik forskjellsbehandling. 
 
Hvis det søkes om mer midler enn det som er i potten, vil det gjøres en helhetsvurdering av 
foreningenes behov.  

Dokumentasjon 
For å gi komiteen, som skal dele ut pengene, best mulig vurderingsgrunnlag oppfordres 
søkere til å sørge for at søknadsbrevet inneholder følgende informasjon:  

● Beskrivelse av foreningen og situasjonen foreningen er i. 
● Dokumentasjon på underskudd og forklaring på hvordan underskuddet relaterer til 

koronasituasjonen.  
● Kontoutskrift eller lignende som viser foreningens likvide midler.  
● Fjorårets regnskap, eller annet dokument som viser fjorårets omsetning.  
● Foreningens budsjett fra før utbruddet startet.  
● Foreningens budsjett nå.  

 



SiO Foreninger vil veilede de foreningene som ønsker det gjennom søknadsprosessen. De 
kan kontaktes på foreninger@sio.no.  

Komité 
Komiteen som skal fordele pengene vil bestå av leder av Velferdstinget, nestleder i 
Velferdstinget, leder av Kulturstyret og nestleder i Kulturstyret.  
 
Nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg leder komiteen og har derfor også dobbeltstemme 
ved stemmelikhet.  
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