
Søknadsskjema for bevilgning av midler til studentsosiale tiltak for programutvalget i sosiologi 

Vi søker om støtte til:  

Nærmere beskrivelse av 
arrangementet/andre 
opplysninger: 

 

Foreløpig program:  

Forventet antall deltagere:  
Dato for arrangement:  
Sum det søkes om:  

 

----------------------------------------------------------- 

Kontaktperson/ansvarlig i PU for søknad 

(Kontaktperson/ansvarlig i PU MÅ være kjent med reglene for tildeling av midler til studentsosiale tiltak.) 

Navn, fornavn-etternavn  

Fødselsdato (NB! Ikke personnummer) dd.mm.åååå         
 

E-postadresse og telefonnummer  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Fylles ut av studiekonsulent: 

Søknaden 

innvilges  

avslås  

Ev tiltakskode:  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Dato og signatur (studiekonsulent) 



 

Hvis søknaden om støtte innvilges skjer følgende: 

Før arrangementet: 

Endelig budsjett leveres studiekonsulenten senest en uke før arrangementet  

Endelig program leveres studiekonsulenten senest en uke før arrangementet 

Bestillinger og betalinger UIO skal gjøre i forbindelse med arrangementet, må planlegges og gjennomføres i tråd med UIOs 

interne frister og rutiner, (hvert leder av PU og økonomiansvarlig får opplæring i de interne rutinene ved ISS og UiO) 

Etter arrangemnentet: 

Hvis det er innvilget støtte til å betale per kuveert skal deltagerlister levers studiekonsulenten 

Hvis det er innvilget støtte til arragementer med påmelding skal påmeldingslistene leveres studiekonsulenten 

For å få utbetalt penger: 

Ved refusjon av utlegg må originale kvitteringer fremleggs  

Originale kvitteringer festes/limes på A4-ark før de levers til studiekonsulenten. 

Skjema om refusjon fylles ut og levers til studiekonsulenten 

Kopi av innvilgelsesbrevet leveres sammen med skjema om refusjon og kvitteringene 

 

Det kan levers flere skjemaer om refusjon for samme arrangement, men originale kvitteringer og kopi av innvilgelsesbrevet 

må levers hver gang det leveres refusjonsskjemaer. 

Programutvalget må selv ha kontroll over hvor mye de har fått refudert og hvor mye de eventuelt har utestående med 

instituttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFUSJON AV UTLEGG 

Til bruk ved utbetalinger som ikke skal lønnsinnberettes, 

for programutvalget i sosiologi 

Fakturaer, kvitteringer m.v. skal vedlegges. Kontantutbetaling kan ikke foretas. 

Etternavn 

 

Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

 

Personopplysninger (bare ved første utbetaling og endringer)   

Privatadresse  

 

Postnummer og sted 

 

Bankkonto for utbetaling   

 

Fakultet/institutt/avdeling   

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 

Beløpet gjelder: 

Studentsosiale tiltak, se tildelingsbrev vedlagt 

SKAL FYLLES UT AV UIO. 

Artskonto Sted Prosjekt  Tiltak Beløp 

 170700 000000 805000  

 170700 000000 805000  

 170700 000000 805000  

 170700 000000 805000  

 170700 000000 805000  

 170700 000000 805000  

Attestasjon 

Dato 

 

Attestasjonsmyndighet 

 

Telefon / e-post  

 

Anvisning 

Dato 

 

Budsjettdisponeringsmyndighet 

 

 


