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Humanistiska och teologiska 
studentkåren 

 
Äska pengar av HTS 

 
 

 
Humanistiska och teologiska studentkåren har två fonder som studenter kan äska pengar från.  

Projektfonden är till för att studenter ska kunna driva projekt som inte redan bedrivs av kåren och som 
riktar sig mot studenter vid HT-fakulteten. Detta kan till exempel vara att starta upp ett nytt programråd 
eller att ordna någon social aktivitet för studenterna.  

Verksamhetsfonden är till för att vidareutveckla befintlig verksamhet inom HTS, till exempel om ett 
utskott behöver mer pengar till någon aktivitet.  

 

Alla äskanden skickas till ordf@hts.lu.se och behöver godkännas av styrelsen. De ska innehålla: 

• Namnet och mejladress till den som äskar 

• Dagens datum 

• Eventuellt vilken av HTS redan existerande verksamheter pengarna ska gå till (t.ex. sexmästeriet, 
HTS BK, studentråd etc.) 

• Det äskade beloppet 

• Vad pengarna ska gå till 

o Vilka studenter 

o Vilken typ av aktivitet 

o När aktiviteten är 

o Vad som ska inhandlas 

 

När ett äskande godkänts kan personen som äskade själv betala för det äskandet gälla, och får sedan mot 
uppvisande av kvitto tillbaka pengar för inlägget. Det är mycket viktigt att spara kvittot, annars kan 
kåren inte ersätta pengarna. 

 

På nästa sida hittar du en mall för hur ett äskande kan se ut! 
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Humanistiska och teologiska 
studentkåren 

 
Äskande för  

 
__________________________ 

 
 

Namn: 
Mejladress: 
Datum: 

Äskat belopp: 

Pengarna ska gå till…  

• (Eventuell redan existerande verksamhet inom HTS) 

• Vilken typ av aktivitet 

• När aktiviteten är 

• Vilka studenter aktiviteten är till för 

• Vad som ska inhandlas 

 

Exempel 

Äskande för grillkväll 
Namn: Student Studentsson 
Mejladress: student@student.se 
Datum: 1 januari 2018 

Äskat belopp: 2000 kronor 
Pengarna ska gå till sexmästeriets verksamhet. Vi vill anordna en grillkväll, som alla studenter vid fakulteten kommer att 
vara välkomna till. Grillkvällen kommer att vara den 1 april.  
Pengarna ska gå till grillkvällen enligt följande budget:  

• 1500 kronor till mat 

• 250 kronor till läsk 

• 250 kronor till pynt 

• Totalt: 2000 kronor 
 

 


