
 

 

Trivselsfondet          

I forbindelse med gjenåpning av Campus og midler fra Stortinget, lanserer SiÅs nå et nytt 
Trivselsfond. Fondet skal gi støtte til arrangementer i regi av frivilligheten og bofellesskap i løpet av 
våren 2022. Sosiale foreninger, idrettslag og kollektiv eller andre bofellesskap kan søke.  

Etter to unntaksår skal vi nå komme tilbake til det sosiale livet på Campus. Det vil kreve litt av oss alle. 
Dette fikser seg ikke helt av seg selv. Mange vegrer seg, fordi de aldri har vært student under 
«normale forhold» og vet ikke helt hva som finnes av tilbud og hvordan man skal finne sin plass i det 
sosiale livet.  

Vårt overordnede mål er å inkludere, skape gode sosiale arenaer og varige vennskap, og 
Trivselsfondet er et ledd i dette. 

Hva kan man søke om støtte til? 
Formålet med trivselsfondet er å stimulere til mer aktivitet blant studentene i løpet av våren 2022. 
Tiltakene er ment for å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner, og forhindre ensomhet.  

I utgangspunktet gis det støtte til nye arrangement eller prosjekt, men dette vil bli en helhetsvurdering 
basert på antall søknader og søknadenes innhold og kvalitet. Foreninger og idrettslag kan søke støtte 
til arrangementer/prosjekter for å bygge seg opp, skape aktivitet og rekruttere nye medlemmer. Det er 
viktig at lag og foreninger legger en ekstra innsats i å være synlige, åpne og inkluderende slik at så 
mange som mulig kan få gleden av fellesskapet.  

Kollektiv kan for eksempel søke midler til å lage felles middager. Det er en fin måte å bygge vennskap 
på, samtidig som man utvider kunnskap om matlaging, kosthold og nye retter. Man kan også søke om 
midler til innkjøp til felles glede, slik som brettspill eller en TV-skjerm (gjerne brukt) til fellesrommet. De 
kollektiv som er naboer med enkletter eller dubletter oppfordres til å invitere disse med i 
arrangementer. De som bor alene eller i dublett, kan gjerne arrangere noe sammen med andre det er 
naturlig å bli bedre kjent med. Andre forslag: Innkjøp av frisbee ’er, kubb, badminton-sett etc til felles 
utendørsaktiviteter.  

Behandlingstid for søknadene 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom vårsemesteret, og det er foreløpig ikke satt en 
endelig frist. Behandlingstiden vil være 1-2 uker.  

Kriterier - Hva blir vektlagt ved tildelingen? 
Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig, og søknadene vil bli 
vurdert etter følgende kriterier: 

• Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene 

• Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen, eller er åpen for alle i 
den målgruppen de henvender seg til (f.eks. en forening, et idrettslag)  

• Kvaliteten på aktiviteten, en bevisst holdning til pengebruk og miljø 

• Om prosjektet/arrangementet er ment å være inkluderende, skape gode sosiale arenaer og 
varige vennskap  

• Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet 

• Ved større arrangement: At det finnes en plan for markedsføring av tiltaket 

• At søknad gjelder for kun ett tiltak/arrangement 



Søknaden vil bli vurdert helhetlig og i tråd med formålet. Det er ikke et krav at alle kriteriene er 
innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir.  

Vi vil oppfordre til å søke raskt. Det kan søkes flere ganger til forskjellige tiltak, men kun én søknad pr. 
aktivitet.   

Trivselsfondet støtter ikke 

• Innkjøp av alkohol, rusmidler 
• Generell driftsstøtte for en studentorganisasjon/forening 

• Generelle innkjøp eller investeringer 

• Arrangement i forbindelse med opptaksprøver til foreninger 

• Aktiviteter der målet er å tjene penger for lag/foreningen 

• Økonomiske foretak 

• Arrangement kun for styremedlemmer 

• Kostbare aktiviteter for et begrenset antall deltakere 

• Aktiviteter i faglig regi, faglige hjem, linjeforeninger, klasserom etc. Ta kontakt med fakultetet 
for midler 
 

Slik søker du om støtte 
Vi oppfordrer alle som skal søke om midler til å først lese gjennom retningslinjene for tildeling.  
Deretter er det å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved budsjett til arrangementet. En rapport med et 
enkelt regnskap sammen med bilag (betalte fakturaer og kvitteringer) og bilde av arrangementet må 
leveres ASAP og senest 1 måned etter arrangementet. Ubrukte midler returneres til SiÅs 
kontonummer 16542029092 snarest mulig etter arrangementet.  
 
Gjennomføringsperiode er vårsemesteret 2022. Ta kontakt for spørsmål eller hvis dere trenger 
noen å lufte tanker med i forkant av søknaden.   
Ta kontakt med studentlivskoordinator marit.raaf@sias.no. Tlf 90264918.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/sok-om-midler/retningslinjer-for-tildeling-av-arrangementsfondet.pdf
mailto:marit.raaf@sias.no

