Blankett ansökan föreningsfonden
Ansökan om fonder 2018

Studentradion i Sveriges föreningsfond
Vad är föreningsfonden?
Fonden är pengar som SRS öronmärker till stationerna varje år. Medlemsstationer har möjlighet att
få ersättning för aktiviteter som gynnar hela stationen genom att söka pengar från fonden. År 2018
har varje station möjlighet att få upp till 5 000 kr från fonden.

Hur går det till?
Stationen genomför en aktivitet som gynnar dess medlemmar och stationen i helhet. Efter
aktiviteten är genomförd ansöker ni om pengar från fonden genom att redovisa vad ni har gjort och
hur mycket det kostade. Det görs genom att fylla i denna blankett. Ifylld blankett skickas till
info@studentradion.se.
Sista dag att skicka in blanketten till kansliet är 30 november 2018.
För att få ersättning för aktiviteter som sker efter den 30 november 2018 får ni ansöka om medel
från föreningsfonden 2019.
Ni kan ansöka om fonden flera gånger per år, dock beviljas ni max 5 000 kr/år från fonden per
station och ansökningsår.

Vilka aktiviteter kan vi få ersättning för?
Det finns tre typer av ändamål som ni kan få ersättning för:
1. Reportageproduktion: Reportage som görs på er ort, på en annan ort eller i ett annat land
Till exempel: Intervjuer på festival, sportevenemang eller andra arrangemang. Intervjua en person till
ett reportage.
Ersättning ges för: Resa och boende för er och för den/de som blir intervjuade i reportaget.
2. Utbildning: Få mer kunskap och utbildning inom ett område
Utbildning och kunskap som behövs på stationen. Det kan t.ex. handla om att öka sin kunskap i
intervjuteknik, radioproduktion, styrelsearbete, marknadsföring, datorprogram eller ekonomi.
Till exempel: Hyra in en föreläsare. Utbildningar/kurser/studiecirklar i radioproduktion,
styrelseutbildning, medlemsrekrytering och marknadsföring. Böcker och andra utbildningsmaterial.
Ersättning ges för: Resa, boende, kursavgift för er. Arvode till föreläsare. Kurs- och
utbildningsmaterial. Lokalhyra i samband med utbildning (t.ex. kostnad för att hyra lokaler för
föreläsningen).
3. Kunskapsutbyte och nätverkande: Utbyta kunskap och skapa nätverk med andra aktörer
Till exempel: Besöka SRS-stationer, andra studentradiostationer i eller utanför Sverige, andra
organisationer eller göra studiebesök på t.ex. Sveriges Radio och lokalradiostationer.
Ersättning ges för: Resa och boende för er.
Om ni vill genomföra en aktivitet och är osäkra på ifall det går att få ersättning för den – hör gärna
av er innan ni genomför den.
1 (5)

Blankett ansökan föreningsfonden
Ansökan om fonder 2018
Frågor?
Vid frågor kontakta kansliet på info@studentradion.se eller 070 341 93 87.
1. STATIONENS KONTAKT- OCH BETALNINGSUPPGIFTER

Stationens namn

Namn ordförande eller stationschef

______________________________________________________

__________________________________________________________

Telefonnummer

Mejladress

______________________________________________________

__________________________________________________________

Vi önskar få pengarna inbetalda på följande sätt
Bankgiro
Bankgironummer: _________________________________
Plusgiro
Plusgironummer: __________________________________
Konto
Bank: __________________________________
Clearing nummer: __________________ Kontonummer: _______________________
Kontoinnehavarens namn: __________________________________
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2. GENOMFÖRDA AKTIVITETER OCH KOSTNADER

Så här fyller ni i matrisen
a. Genomförd aktivitet
Beskriv kort aktiviteten, ange datum och antal deltagare från stationen som var med på
aktiviteten. Ange också vad som var ändamålet med aktiviteten. Välj ett av följande
ändamål:
R = Reportageproduktion
U = Utbildning
K = Kunskapsutbyte och nätverkande
b. Era kostnader
Beskriv vilka kostnader ni söker ersättning för och hur många personer som kostnaden
avser.
Om ni har genomfört flera aktiviteter ska det framgå vilken aktivitet som kostnaden
avser.
Numrera kvittona. Det ska framgå vilket kvitto som hör ihop med vilken kostnad.
Kvittona kan skickas per mejl eller fästas på ett tomt papper och bifogas till blanketten.
Ersättning för resor med bil
Om ni söker ersättning för resor med bil gäller följande:
Ange resrutt, antal kilometer och antal passagerare i bilen.
Privat bil: Vid resa med privat bil ersätts era kostnader med 1,85 kr/kilometer.
Hyrbil: Vid resa med hyrbil ersätts kostnader för hyra av bil samt kostnader utöver fria
kilometer.
Alla kostnader måste verifieras med kvitton!
c. Summa
Summera alla kostnader.
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a. Genomförd aktivitet

Datum

Antal
deltagare

Ändamål
(ange R/U/K)

Exempel: Artistintervju Way Out West

5/8-17

3 pers

R

b. Era kostnader

Antal
deltagare

Belopp

Kvitto nr

Exempel: Tågresa Växjö-Göteborg, tur-retur

3 pers

3000

Nr 1

c. Summa (SEK)
d. Attest (fylls i av SRS)
Ort och datum:
4 (5)

Blankett ansökan föreningsfonden
Ansökan om fonder 2018
Namnförtydligande och signatur attestant:
.
3. RESULTAT AV AKTIVITETERNA

Berätta kort om resultatet av aktiviteterna. På vilket sätt har det gynnat er verksamhet
och/eller er station?

4. UNDERSKRIFT

Jag intygar härmed att samtliga uppgifter ovan överensstämmer med verkliga
förhållanden i vår förening
..........................................................................
Namn

....................................................................
Namnförtydligande

..........................................................................
Ort och datum

....................................................................
Firmatecknare (ange din roll på stationen)

Jag intygar härmed att samtliga uppgifter ovan överensstämmer med verkliga
förhållanden i vår förening
..........................................................................
Namn

....................................................................
Namnförtydligande

..........................................................................
Ort och datum

....................................................................
Din roll i föreningen
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