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Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas projektfinansiering 
 
Beskrivning av projektpotten  

 
Projektpotten har för avsikt att ge ekonomiskt stöd till utskott samt medlemmar i 
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, UF, som ämnar genomföra ett projekt som 
förmedlar kunskap kring utrikespolitiska, internationella och globala ämnen. Bidraget 
kan beviljas till en summa om max 20 000 kronor.  
 
I enlighet med föreningens stadgar ska projektet inneha en partipolitisk obundenhet samt 
en religiös objektivitet. Vidare bör projektets genomförande gynna så många av 
föreningens medlemmar som möjligt. Ansökningar som faller inom ramen för utskottens 
budgeterade kärnverksamhet beviljas ej, om inte synnerliga skäl föreligger. Beslut om 
bidrag tas löpande emot av styrelsen och varje ansökan prövas individuellt.  
 
Om bidrag beviljas 
 
Kvitton och övrigt redovisningsmaterial ska efter avslutat projekt överlämnas till UF:s 
kassör. Kostnader vilka överstiger 1000 kronor samt kostnader som faktureras sköts 
uteslutande av UF:s kassör. Lägre kostnader läggs dock ut av, eller under uppsikt av 
projektansvarig, för att senare ersättas av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. 
Projektansvarig ansvarar för att upprätthålla beviljad budget. Styrelsen förbehåller sig 
rätten att granska användningen av de beviljade resurserna. Om projektet inte genomförs 
eller om bidraget nyttjas på otillbörligt sätt blir ansökanden återbetalningsskyldig.  
 
 
Ansökan 

 □ Medlem i UF    □ Utskott i UF – Vilket? ___________ 

Sökt belopp: ________ 

Utse en kontaktperson som främst ansvarar för kontakten med styrelsen 
 
Personuppgifter för kontaktperson 

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Telefonnummer: 

E-mail adress: 
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Bankuppgifter för ersättning av utlägg 

Kontoinnehavares namn: 

Bank: 

Kontonummer: 

Clearingnummer:  
 
 
Projektbeskrivning (max 300 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Projektets namn 
2. Projektets start- samt slutdatum 
3. Projektets syfte och hur det förenas med Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas 

stadgar kring att upplysa och engagera i utrikespolitiska och internationella 
frågor. 

4. Hur projektet ämnar komma UF:s medlemmar till gagn.  
 
 
Projektmål och tidsplan (max 300 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Övergripande beskrivning av hur projektet ska genomföras.  
2. Preliminärt schema för projektets genomförande.  

 
 
Projektgruppens tillgångar (max 200 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Vilka som är med och organiserar projektet. 
2. Vilka kompetenser som finns inom projektgruppen. 

 
Målgrupp (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 

1. Ålder och studieinriktning hos den grupp projektet ämnar rikta sig åt.  
2. Hur många som uppskattningsvis kommer nås eller gynnas av projektet.  

 
Marknadsföring (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 
Om projektet kommer marknadsföras, hur kommer denna marknadsföring i så fall 
utformas? 
 
Riskanalys (max 150 ord) som ska innehålla följande: 
 
Vilka riskfaktorer som kan påverka genomförandet och/eller det förväntade resultatet. 
 
 
Utvärdering  
 
Efter avslutat projekt ska projektpottens utvärderingsmall ifyllas.  
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Budgetförslag 
 
 
Budget (siffror och kostnadsposter i mallen är endast 
exempel) 

  

Kostnader Specifikation Summa 

Lokalhyra Hörsal 1 Eko 2 
timmar 

400 

Fika  
 

600 

Material för marknadsföring 
 

1000 

Totalt 
 

2000 
   

Sökt Belopp 
 

2000 

Förväntat Resultat (ska vara noll) 
 

0 
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