Søgning af HiF-støtte - Information
Hvad støtter Historisk Forening
HiF ønsker at supplere både fagligheden som det sociale aspekt på studiet. Det er derfor muligt at
søge of HiF-støtte, hvis du har en god idé til et arrangement, der kan styrke disse aspekter.
Eksempler på arrangementer, der har søgt HiF-støtte: Juleklip- og klistredag, brætspilsdag,
morgenmad til fagligt relevant kursus, Historisk Kaffeklub osv. Måske er dit det næste?

Hvordan søges støtten?
På næste side findes formlen for HiF-støtte. Du bedes udfylde punkterne, og sende dem til
HistoriskForening@cgs.aau.dk. Herefter vil bestyrelses hurtigst muligt behandle ansøgningen. Du
modtager en bekræftelsesmail, når bestyrelsen har modtaget ansøgningen.

Hvordan får jeg støtten?
Det er desværre ikke muligt at få støtten til arrangementet til indkøb. Det er derfor vigtigt, at du
gemmer dine kvitteringer og sender dem til HistoriskForening@cgs.aau.dk, efterfulgt af konto og
registreringsnummer. Herefter vil kassereren overføre pengene, så det dækker de aftalte udgifter (op
til aftalte beløb)

Det med småt
Formålet med støtten er, at arrangøren ikke skal stå med alle udgifter. Bestyrelsen vurderer derfor
støtten efter type og størrelse af arrangementet. Det er derfor vigtigt at felterne nedenunder udfyldes
så fyldestgørende som muligt. Vi sigter efter at støttens størrelse følger udgifterne, der er planlagt er
fremlagt i ansøgningsskemaet.

Støtten vi giver, er et max beløb, forstået på den måde, at overskrides dette beløb, gives kun beløbet
der er aftalt på forhånd. Hvis støtten er for lille til at afdække det aftale, kontakt Historisk Forening
hurtigst muligt.

Søgning af HiF-Støtte - Ansøgningsskema
Du bedes udfylde nedenstående ansøgningsskema så fyldestgørende som muligt.
Navn: _____________________________________________________
Semester: ________________________________________________________

Hvad søger jeg støtte til?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hvilke udgifter forventer jeg, at der vil være? (skriv gerne beløbets fulde størrelse)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Antal forventet deltagende (ca.): _________
Hvem er inviteret?
Mit semester [ ]

Alle semestre [ ]

Dato og underskrift

________________________________________________________________________________

