REGLEMENT FOR TILDELING AV
RESTMIDLER FRA SEMESTERAVGIFTEN
Vedtatt av Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet i møte 04.11.2015

§1 Formål
Restmidlene skal benyttes til større prosjekter og investeringer av ikke-driftsmessig karakter som
fremme studentenes interesser og studentorganisasjonene ved UiT Norges Arktiske
Universitet. Foreninger som tilfredsstiller foreningskravene i § 3 bokstav a første og tredje ledd i
Reglement for tildeling av støttemidler kan søke.

§2 Utlysning
Studentparlamentet utlyser tildeling av restmidler. Arbeidsutvalget har myndighet til å sette
tidsrammen for utlysningen.
Utlysningen skal som et minimum kunngjøres på studentparlamentets hjemmesider, Facebooksider
og uit.no/tavla.
§ 3 Søknader
Søknader skal inneholde:
- En generell søknad som beskriver foreningens formål.
- Oversikt over aktiviteter i foregående periode.
- Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
- Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte.
- Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte.
- Signerte årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte.
- Kontonummer og navn til kontoens innehaver.
- Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden.
Tilleggsopplysninger kan kreves av Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet ved behov.
§ 4 Behandling
Søknader til Studentparlamentets restfond skal behandles av Arbeidsutvalget og
Studentparlamentet i oppsatt rekkefølge. Studentparlamentets forretningsorden kan ikke fravikes
under behandling av støtte fra restfondet.
Tildelingen vil behandles av studentparlamentet påfølgende møte etter søknadsfristen er gått ut.
Enhver søknad skal innstilles av Arbeidsutvalget med skriftlig begrunnelse.
§ 5 Vurdering
Ved vurdering av søknader om restmidler skal studentenes langsiktige interesse i formålet veie
tyngst. Studentparlamentet skal ta særlig stilling til realismen og gjennomføringsevnen i formålet.
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges:
- Budsjett.
- Regnskap.

-

Økonomisk behov.
Fremtidsplaner.
Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger.

Kun søknader av ikke-driftsmessig karakter vil bli vurdert.
§ 6 Innvilgelse
Enhver bevilgning fra restfondet må skje ved vedtak i Studentparlamentet, etter innstilling jfr. § 4.
Tildelte midles må brukes innen 180 dager, dersom investeringen eller prosjektets natur tillater det,
og redegjørelse for brukte midler skal forelegges Studentparlamentet.
§ 7 Ved resterende restmidler
Ved resterende midler etter første gangs tildeling, vil de gjenstående midlene utlyses i henhold til de
bestemmelser i dette reglementet inntil midlene er brukt opp.

