
GENERELL INFORMASJON  
 

Studentsamskipnaden SiO har gitt Velferdstinget i Oslo og Akershus ansvaret for å fordele tre 

millioner kroner som skal sikre studentfrivilligheten i Oslo, i perioden med restriksjoner som følge 

covid-19 utbruddet. I mai ble det tildelt 1,2 millioner kroner. Det medfører at 1,8 millioner kroner er 

tilgjengelig for utbetaling.  

 

Vi har sett at det fortsatt er et behov for å gjennomføre en runde til med tildelinger for å veie opp for 

tapt inntekt og mulighet for å kunne legge til rette for smittevernhensyn.  

 

Søknadsfrist: 15.september. 

 

Søkere vil får svar omkring tre uker etter frist.  

 

TILDELINGSKRITERIER FOR SiOs TILTAKSPAKKE  
 

Alle SiO registrerte studentforeninger i Oslo har mulighet til å søke midler fra tiltakspakken for å 

dekke inn dokumentert underskudd som følge av korona. I tillegg vil det åpnes for at foreningene kan 

søke midler for å dekke utgifter knyttet til smittevernhensyn i studiestart. Dette inkluderer blant annet 

innkjøp av antibac og munnbind. For fremtidige utgifter forbundet med smittevern henvises det til 

Kulturstyret.    

 

Det er ikke mulig å søke midler til ordinær drift. For dette henvises det til Kulturstyret.  

 

Dersom foreningen har mer enn 30 prosent 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 

foreningens 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. 

 

KOMITÈ 
 

Komiteen som skal fordele pengene vil bestå av leder av Velferdstinget, nestleder i Velferdstinget, 

leder av Kulturstyret og nestleder i Kulturstyret. 

mailto:foreninger@sio.no

