
 
 
 

Äskningsinformation 
 
Vad är en äskning? 
En äskning är ett finansiellt stöd som kan sökas av utbildningsföreningar och 
intresseföreningar som är godkända av Karlstad Studentkår. Studentkåren vill med hjälp av 
äskningar bidra till ett aktivt studentliv på universitetet. Grundtanken är att hjälpa föreningar 
att täcka specifika kostnader för evenemang och projekt som främst riktar sig till studenter på 
Karlstads universitet. Eftersom syftet med äskningar är att täcka specifika kostnader får 
projektet eller evenemanget som utförs inte generera någon vinst. Skulle detta ske blir 
studentföreningen återbetalningsskyldiga till studentkåren.    
 
Hur går en äskning till?  
Alla äskningar skickas till studiesocialt ansvarig som därefter tar frågan upp till Karlstad 
Studentkårs styrelse där äskningen presenteras på ett styrelsemöte, vilket sker ca två 
gånger i månaden. I styrelsen tas beslut om äskningen ska godkännas eller inte. I samband 
med styrelsemötet får personerna som äskat möjligheten att presentera sin äskning och 
svara på frågor från styrelsen. Efter presentationen tar styrelsen ett definitivt beslut om att 
godkänna eller neka äskningsförfrågan. Styrelsen kan även besluta att godkänna en del av 
äskningsförfrågans summa. Beslutet skickas dagarna efter styrelsemötet tagit plats. Man har 
möjlighet att äska pengar ett flertal gånger.  

Äskningsförfrågan skall skickas in minst tre veckor innan eventet. Äskningen måste hinna 
behandlas av styrelsen innan eventet äger rum. Styrelsemöten hålls två gånger i månaden, 
med undantag för ledighet och sjukdom. Studentföreningar kan inte äska pengar för ett 
projekt som redan skett vid inkommandet av äskningsförfrågan.  
 
Vad skall finnas med i en äskning? 
En äskning skall innehålla en presentation och beskrivning om evenemanget eller projektet 
som föreningen vill utföra. Därefter presenterar föreningen vilka intäkter projektet har, vilka 
utgifter projektet har, en budget för projektet, samt vilken specifik utgift av projektet som 
Karlstad Studentkår ska täcka finansiellt. Genom att fylla i dokumentet går studentföreningen 
med på de villkor som presenteras i förenings- och alkoholpolicyn, samt villkoren i detta 
dokument. Studentkåren prioriterar finansiering av engagemang som är inkluderande, har en 
tydlig studiesocial koppling, eller en tydlig utbildningskoppling.  
 
Min äskning har blivit godkänd. Vad händer nu?  
Grattis, och bra jobbat! Du fick precis ett mejl från studiesocialt ansvarig att din äskning har 
blivit godkänd. Studentföreningen och studiesocialt ansvarig kommer gemensamt överens 
om hur betalningen skall ske. Senast en månad efter att evenemanget har agt rum skall 
studentföreningen återkoppla till studiesocialt ansvarig tillsammans med en resultaträkning 
för projektet och en verksamhetsbeskrivning som förklarar hur projektet har gått samt 
eventuella fakturor för att stärka budgetredovisningen. Därefter görs en bedömning kring om 
pengarna har hanterats på ett sätt som är förenligt med Karlstad Studentkårs policys, samt 
uppnått de krav som Karlstad Studentkår satt för att kunna godkänna äskningen. Har 
projektet brutit mot Karlstad Studentkårs policys, eller äskningens krav har Karlstad 
Studentkår rätt att kräva tillbaka delar eller hela summan av beloppet som betalats ut till 
föreningen.  



 
 
 

Äskningsformulär 

 

Sökande förening: 

 

Utbetalning till:            Bankkonto         Plusgiro            Bankgiro 

   

Kontonummer: 

 

Bank: 

 

Kontaktuppgifter (ansvarig kontaktperson) 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 

Projektplan med tidsplan, syfte och mål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp och uppskattat antal som projektet riktar sig till: 

 

Skriv tydligt och utförligt vad det är för projekt eller aktivitet. Förklara hur det ska genomföras och förklara 

varför det ska genomföras. Sätt upp en tidsplan och förklara när projektet eller aktiviteten ska genomföras. 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 
 

Budget 

Intäkter: 

 

 

 

 

 

Kostnader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskad äskning för projektet/aktiviteten: 

 

 

 

 

 

Möjliga motpresentationer från föreningen gentemot studentkåren: 

 

 

 

 

 

Skriv vad föreningen bidrar med till projektet eller aktivitetet. Skriv även om ni har några övriga intäkter från 

bidrag, biljettförsäljning, sponsring etc. 

Skriv vad projektet kommer att kosta. Punkta upp de olika utgifterna som kan tillkomma. Exempelvis resa, 

mat, boende, flyers, affischering etc. 

Skriv vad föreningen vill att studentkåren ska bidra med. Välj ut den del i projektet som ni vill skall finansieras 

av studentkåren. 

 



 
 
 

Äskningsvillkor  

 
• Evenemanget ska i huvudsak rikta sig till studenter på Karlstads universitet. 

• Aktiviteten ska ha en koppling till utbildning eller studiesocial aktivitet. 

• Äskningen beviljas endast till aktiviteter som ej är genomförda vid inkommandet av 

äskningsdokumentet. 

• Äskningsförfrågan måste skickas in minst 3 veckor innan eventet äger rum. Undantag 

kan förekomma och styrelsen äger rätten att bestämma när dessa undantag 

godkänns.  

• Återrapportering om projektet till studentkåren ska ske senast en månad efter att 

evenemanget har tagit plats. I samband med detta ska resultaträkningen och 

verksamhetsberättelse för projektet redovisas. 

 

Föreningen blir återbetalningsskyldig om: 

1. Projektet strider mot någon av Karlstad Studentkårs föreningspolicy. 

2. Studentkårens pengar täcker för andra kostnader än utlovat. 

3. Studentföreningen inte redovisar hur Karlstad Studentkårs pengar har spenderats i 

projektet, eller misslyckas med att beskriva hur projektet har skötts. 

4. Projektet genererar vinst. Då ska föreningen betala tillbaka summan som de gått med 

vinst. Om vinsten överskrider det utbetalda beloppet får studentföreningen behålla de 

övriga intäkterna. 

 

Genom att fylla i nedanstående information godkänner jag har tagit del av informationen i 

detta dokument och villkoren i Karlstad Studentkårs förenings- och alkoholpolicy. Jag 

godkänner även de äskningsregler som regleras i ovanstående äskningsvillkor, reglerna i 

Karlstad Studentkårs förenings- och alkoholpolicy, samt och andra regler i det här 

dokumentet. Även att jag har tagit del av informationen och villkoren i Karlstad Studentkårs 

förenings- och alkoholpolicy. 

 

Underskrift av kontaktperson i föreningen: 

  


