
 

Retningslinjer for Fagrådspuljen  

Har I fået en god idé til et nyt projekt på jeres studie? Så kan I ansøge om tilskud fra Artsrådets Fagrådspuljen. 

Fagrådspuljen har til formål at yde økonomisk støtte til faglige og/eller sociale aktiviteter og foreninger.  

Fagrådspuljen støtter:  
• Tilskud til faglige og sociale aktiviteter, såsom arrangementer og foredrag (dette kan både være 

Artsspecifikke samt tværfaglige arrangementer med andre fakulteter)  

• Opstart af nye faglige eller sociale foreninger på Arts  

Der gives primært støtte til fagråd. Dernæst studenterdrevne foreninger eller arrangementer.  

Fagrådspuljen støtter ikke:  
• Driftstilskud til eksisterende foreninger  

• Foreninger med partipolitiske / ideologiske agendaer  

Hvem kan søge?  
• Fagråd  

• Projekter og foreninger på de enkelte fag skal søge igennem fagråd/udvalg (hvis der er et)  

• Tværfaglige netværk på Arts kan søge direkte  

• Enkeltpersoner kan gennem en udvidet ansøgning, hvor ansøgningen skrives mere detaljeret. eller gennem 

foreninger. (Dette henvender sig til personer, som vil lave noget socialt på studier, hvor der ikke er oprette 

et fagråd eller lignende)  

Hvor meget giver vi?  
• Der kan søges op til 500,- (I gennemsnit på et år kan der i alt søges (af alle) et beløb på +/- 7000,- (Idet 

pengene skal afvikles gennem de næste 4 år)  

Deadlines for ansøgninger:  
• Julearrangementer inden den 1. december  

• Kandidatarrangementer inden den 1. maj  

• Penge til Rus-uge inden den 1. august 

Forudsætninger for at søge støtte?  
For at kunne modtage støtte skal aktivitetspuljen modtage følgende:  

• Hvem er vi?  

• Tidsplan  

• Projektbeskrivelse og formål  



• Budget  

• Oplysninger på kontaktperson  

Ansøgningen sendes til:  
Artsrådets e-mail: artsraadet@gmail.com  

Fagrådspuljeudvalget:  

Fagrådspuljeudvalget er ansvarlig for tildelingen af midlerne fra Artsrådets Fagrådspulje. Udvalget arbejder 

primært via mailkorrespondance og tager stilling til ansøgningerne løbende. Tildelingen af midler besluttes 

ved simpelt flertal.  

Sammensætning:  

• Et medlem af Artsrådets Forretningsudvalg  

• Op til 3 medlemmer valgt blandt alle studerende på Arts fakultetet på det konstituerende møde i februar. 

(Det ses helst, at medlemmerne hver især repræsenterer et af Arts områder IKK, IKS eller DPU)  

Konstituering:  
Udvalget har ingen formand, men Artsrådets kasserer står for administrationen af udvalget.  

Økonomien for Fagrådspuljen:  
Størrelsen på puljen er fastsat ud fra et overskud i Artsrådets økonomi. Dette overskud skal afvikles i løbet af 

de næste fem år, hvor puljen hvert år vil være på omkring 7000,-. Når overskuddet afvikles forsættes puljen 

ikke. 


