
Vedtægter for Studenterrådet i VIAs Fond 

Vedtagelse på 2. møde i Studenterrådet i VIA d.15. april 2021 

1 
 

STUDENTERRÅDET I VIAs FOND 
 
Studenterrådet har en fond som kan bevilge midler til uddannelses-DSR eller Campus-DSR i VIA UC. Fonden 
administreres af den til enhver tid siddende studenterbestyrelse. 
 
KAPITEL 1 

1.1 Fonden tegnes udadtil af formanden for Studenterrådet som automatisk er sekretær for fonden og har derfor 
ikke stemmeret til fondens møder. 

1.2 Fonden arbejder selvstændigt og afholder som udgangspunkt sine møder afkoblet fra Studenterrådet i VIAs 
ordinære møder. 

1.3 Møderne i fonden er som udgangspunkt åbne for alle studerende ved VIA-UC, men et simpelt flertal i fondens 
bestyrelse kan vælge at behandle et eller flere punkter som lukkede. 

1.4 Midlerne fra fonden udbetales to gange årligt og søges gennem et ansøgningsskema, som ligger på VIAs 
hjemmeside under råd og udvalg. 

1.4.1 Sekretæren laver et udkast til ansøgningsskemaet. 

1.5 Efter godkendelse af referatet fra fondsmødet, kontaktes de enkelte ansøgere med resultatet af deres 
ansøgning. Når de enkelte ansøgere er orienteret, kan referatet offentliggøres på via.dk. 

1.6 Formandsteamet har pligt til at fremlægge fondens regnskab, hvem der har søgt og hvad pengene er brugt til 
for Samarbejdsforum for direktionen og Studenterrådet på førstkommende møde efter en bevilling. Medlemmer 
af Samarbejdsforum kan på andre møder anmode om en opdatering. 

1.7 Fonden bevilger ikke midler til indkøb af alkohol, cigaretter, askebægre og deslige, som kan opmuntre til eller 
understøtte indtag af disse.  

 
KAPITEL 2 

2.1 Fonden har ansøgningsfrist d. 15. marts og 15.oktober hvert år. Ansøgningen sendes pr. mail til 
studenterraadet@via.dk 

2.1.1 Ansøgninger modtaget efter deadline medtages ikke i den samlede ansøgningspulje. I stedet opfordres 
ansøger til at ansøge ved næste ansøgningsfrist. 

2.2 Ansøgere får svar senest d. 1. april og 1.november hvert år 

2.3 Tilskudsmodtageren skal dokumentere, at midlerne er brugt jf. den oprindelige ansøgning, og fremsende 
regnskab med alle originale kvitteringer/bilag, svarende til det bevilgede beløb, hurtigst muligt efter at have 
modtaget bevilling eller senest 1. september (hvis man har modtaget bevilling i foråret) og senest 1. januar (hvis 
man har modtaget en bevilling i efteråret). 

2.4 Á conto udbetalinger sker udelukkende med garantier om fyldestgørende bilag hurtigst muligt efter 
bevillingen, og skal som udgangspunkt indfinde sig senest 7 dage efter arrangementet er afholdt. 
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2.5 I tilfælde af manglende fyldestgørende bilag hæfter ansøgende DSR for de bevilgede midler, og vil blive 
holdt ansvarlige for tabet i form af opkrævning på samme beløb som bevilget fra fonden. 

2.6 Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger midlerne fonden har til rådighed er det op til fondens 
bestyrelse at bevilge midlerne som den finder det rimeligt. 

2.7 Et medlem af fondens bestyrelse kan til enhver tid begære en bevilling til afstemning hvorpå bestyrelsen 
ved simpelt flertal beslutter om bevillingen skal gives. Afstemningen foregår anonymt. 

2.8 Behandler fondens bestyrelse en ansøgning fra et uddannelses eller campus DSR, hvor en eller flere af 
bestyrelsens medlemmer selv er medlem, er dette eller disse medlemmer inhabile i forhold til behandling af 
ansøgningen. 

2.8.1 Hvis bevillingen kommer til afstemning har denne eller disse ingen stemmeret. 

2.9 I tilfælde af uafgjort afstemning gives ingen bevilling. 

 
 


