
 

Sponsorkurs - Hvordan søke 
foreningsstøtte fra Sit?

- Fordi du skal leve også



Hvor kommer pengene fra?

● Overskudd Sit Kafe/Kantine/Cafebar/etc

● Høst - 30 september

● Høst = Oppstarts- eller prosjektmidler.

● Vår - 28 februar

● Vår = Ordinær drift



Formålet med programmet

Sit ønsker å støtte studentaktiviteter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Gjennom 

sponsorprogrammet vil vi samarbeide med studentorganisasjoner for å styrke 

frivillighetskulturen blant studentene. Sponsorprogrammet skal også styrke 

studentenes kjennskap til vår virksomhet. Gjennom sponsorprogrammet inngås 

en avtale der Sit og mottaker har forpliktelser og goder. 



Hvem kan få støtte?

Gjennom sponsorprogrammet vil vi støtte aktiviteter drevet av studenter 

tilknyttet Sit. Dette innebærer studenter ved NTNU, DMMH, BI, 

bachelorstudenter ved Høyskolen Kristiania og jusstudenter i Trondheim. Vi 

støtter i hovedsak aktiviteter som foregår i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og som 

er rettet mot studenter. Sit ønsker å bidra både til nye og eksisterende aktiviteter 

blant studentorganisasjoner. Vi vil særlig støtte organisasjoner som har 

vanskeligheter med å finne annen nødvendig finansiering.



Hva støttes?

Retningslinjene for sponsorprogrammet legger føringer for hva slags type 

formål/utgifter/innkjøp det er ønskelig å støtte. Her er det imidlertid 

nødvendig å foreta en vurdering, da midlene som deles ut er begrenset opp til 

1,5 millioner i de tre byene, og det hver år søkes for mye mer . Enkelte utgifter 

er ikke alltid direkte utenfor retningslinjene, men er lavt prioritert, da spesielt 

for å sikre lik søknadsbehandling for alle organisasjoner.



Hva støttes ikke?

● Mat og drikke

● Transport og generelt sett arrangementer utenfor studiebyen

● Personlige utlegg 

● Arrangementer som allerede er gjennomført

● Alkoholrelaterte arrangement

● Faglig aktivitet (arrangement relatert til studiet, studieturer, 

bedriftspresentasjoner/næringslivskontakt, karrieredager ol.)

● Ikke av og for studenter

● Avtale med Velferdstinget (og Sit)

● Overskudd



Budsjett og Regnskap
● Budsjett = Overslag / forventninger iht inntekter og 

utgifter for en kommende periode.

● Regnskap er faktiske utgifter, inntekter og gjeld til 
parter. 

● Forskjellen på budsjett og regnskap er at regnskap er 
gjennomførte betalinger o.l, mens budsjett er 
kommende.

● Sit Forening: https://www.sit.no/gjovik/forening



Hvordan føre et regnskap?

•Månedsregnskap - Alle transaksjoner

•Årsregnskap - Kun hovedpunkter

•Noter - bruk de til å forklare posteringer som er uklare. F.eks: 
“Forbruksmateriale” burde påføres en note som sier “sportsteip, 
førstehjelpsutstyr, håndballkliste” hvis det for eksempel er en 
håndballklubb.



Hvordan sette opp ett budsjett?

•Periodisering

•Årsbudsjett

•Basert på regnskap eller andre forventninger







Nyttige lenker

● Støtte til foreninger

● Retningslinjer for Sits sponsorprogram

● Søknadsveiledning

● Kontakt meg: 

● au-gjovik@velferdstinget.no

● +47 45251557

https://www.sit.no/forening/st%C3%B8tte-til-foreninger
https://www.sit.no/forening/retningslinjer-sits-sponsorprogram
https://www.sit.no/forening/soknadsveiledning-sit-sponsorprogram
mailto:au-gjovik@velferdstinget.no

