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REGLER FÖR AKADEMISKA FÖRENINGENS  

PROJEKTFOND 
 

Syfte 
Akademiska Föreningens (AF) projektfond (”Projektfonden”) har som syfte att vidga och 
möjliggöra studentarrangemang i Lund med ändamålet att det ska finnas möjlighet för 
medlemmar i AF att utveckla den verksamhet som saknas i Lunds studentliv och därmed 
också diversifiera utbudet av verksamheter. Projektfonden kan även fungera som en 
katalysator för nya föreningar och förenkla processen att starta nya verksamheter och projekt 
samt knyta dessa verksamheter närmare AF. 
 
Projektet 

• ska arrangeras av medlemmar i AF 
• ska arrangeras för AF:s medlemmar och potentiella medlemmar i AF som huvudsaklig 

målgrupp. Projektet får också ha en snävare målgrupp och vända sig till befintliga och 
potentiella medlemmarna i en av AF:s huvudmannaorganisationer  

• ska ha stark anknytning till studentverksamhet 
• ska vara förankrad i Lund-, Malmö- och Helsingborgs-regionen 
• får inte strida mot AF:s policyer 
• får inte strida mot AF:s allmänna inriktning, syfte och värderingar 

 

Vid marknadsföring av projektet ska det tydligt framgå att projektet sker med hjälp av bidrag 
från Projektfonden. Detta ska göras genom tydlig synliggöring av AF:s logotyp på sociala 
medier och trycksaker. Under projektet ska det framgå för deltagare att projektet möjliggjorts 
genom Projektfonden. 

Projektbidrag kan beviljas för att starta upp ny verksamhet - antingen i form av ny förening 
eller ny verksamhet i redan existerande förening alternativt utveckla redan existerande 
verksamhet. Det uppmuntras särskilt att söka för projekt som syftar till att bredda 
studentverksamhet. Projekt som fått stöd från Projektfonden tidigare ges inte bidrag om 
konceptet är oförändrat. Har projektet som syfte att utveckla redan existerande verksamhet 
ska det i ansökan särskilt motiveras hur det breddar och diversifierar studentlivet.  
 
Projektbidrag ges inte för löpande verksamhet. Det är dock möjligt att söka projektbidrag i 
syfte att starta upp ny verksamhet men finansiering kan endast sökas för en begränsad tid. 
 
 
Ansökan 
Ansökan ska lämnas in skriftligen till AF:s programchef per mejl och ska innehålla: 

• projektets huvudsakliga syfte 
• mål med projektet samt en övergripande verksamhetsplan med en tidsplan för 

projektet 
• en lista över ansvarspersoner och kontaktuppgifter till dessa 
• budget 
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Det finns inget sista ansökningsdatum utan beviljade projektbidrag delas ut löpande under 
året. Ansökningar under 10 000 kr har en normal handläggningstid på tio arbetsdagar men 
projekt som söker högre bidrag måste vara AF:s programchef tillhanda minst sex veckor före 
planerad projektstart. 
 
 
Projektredovisning 
Senast en månad efter projektets slutförande ska en projektredovisning vara AF:s 
programchef tillhanda per mail i enlighet med bifogad redovisningsmall. 
 
Projektredovisningen ska innehålla: 

• en redovisning över projektets resultat 
• en ekonomisk redovisning där det i detalj framgår hur projektbidraget använts 

inklusive samtliga kvitton och uppdaterad budget med ekonomiskt utfall. 
• en kortare text samt en bild för publicering på AF:s hemsida 
• en tydlig redovisning i bild och text hur Projektfonden har marknadsförts under 

projektet 
 

Om ovanstående kriterier inte möts på ett för AF tillfredsställande sätt kan AF besluta att i 
ansökan angivna ansvarspersoner bli återbetalningsskyldiga för projektbidraget delvis eller i 
sin helhet. Om projektet ställs in eller om projektbidraget helt eller delvis inte nyttjats blir i 
ansökan angivna ansvarspersoner återbetalningsskyldiga för projektbidraget i sin helhet 
alternativt inte utnyttjad del. 
 
  
Undertecknad har tagit del av ovanstående information. 
 
 Ort och datum:     
    

________________________ ________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 


