
 
 

Søknadsskjema 
for kompensasjon til studentorganisasjoner ved bruk av NTNU-trykk  

 
 
Søknad med kvitteringer om kompensasjon for økte utgifter ved bruk av NTNU-trykk 
må være Studenttinget NTNU i hende senest 1. mars for vårsemesteret, og senest  
1. oktober for høstsemesteret. Fyll ut skjemaet fullstendig og tydelig. 
Studenttinget påtar seg ikke ansvaret dersom utbetalingen ikke kommer fram pga 
feil, manglende eller utydelig informasjon. 
 
Se ellers Retningslinjer for tildeling av Repromidler (pdf). 
 
Navn på studentorganisasjon 

Organisasjonens e-postadresse 

Kontonummer (skriv tydelig) 
 
Fullstendig postadresse til organisasjonens konto 

Postnummer Poststed 
 

Kontaktperson i organisasjon (økonomiansvarlig eller leder) 
Navn 
Telefon  
E-postadresse 

 

Søknadsbeløp  
(utgifter til kopiering ved NTNU-trykk dette semester) 

 

Fikk organisasjonen refundert kopiutgifter forrige semester  
hvis JA, angi beløp 

 

Størrelsen på organisasjonens budsjett for i år 
 

 

 
Hadde organisasjonen godkjent regnskap forrige år:        Ja           Nei     
 
 
 
 
 
......................  .......................................  .........................................................................       
 Dato Sted Navn    

 
Studenttinget NTNU Tlf:   73 59 32 88                   Fax: 73 59 14 44   
Alfred Getz vei 3 E-post: sti@studenttinget.no 
7491 Gløshaugen Hjemmeside: www.studenttinget.no 

 





 


Retningslinjer for fordeling av Repromidler 
Vedtatt på Arbeidsutvalgs møte i Studenttinget NTNU den 28.11.2000 


Revidert på Arbeidsutvalgets møte i Studenttinget NTNU den 22.01.2008 
 


 
Det er arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU som forvalter repromidlene.  
 
§1 Formål 
1.1 Midlene skal brukes for å kompensere for økte utgifter ved bruk av reprotjenester, som et 
ledd i at tjenestene ble dyrere da universitetet kuttet subsidiene til Repro sentralen fra januar 
2000.  
 
§2 Hvem kan søke 
2.1 Alle studentorganer med tilknytning til NTNU kan søke. 
 
§3 Saksgang 
3.1 Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget disponerer midlene i trå med retningslinjene, 
 
3.2 Midlene deles ut to ganger i året, altså hvert semester. Det kan ikke deles ut mer enn 
maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semester i budsjett året. 
 
3.3 Prosessen foregår i to ledd. I første omgang tildeler Arbeidsutvalget en grense på hvor 
mye søkeren får tildelt.  Søkerne mottar disse midler ved å vise godkjent regnskap, og 
kvitteringer for bruk av reprotjenester, opp til den summen de ble tildelt. Dette gjøres 
semester vis. 
 
3.4. Søknadene leveres på standardisert søknadsskjema. 
 
§4. Offentliggjøring 
4.1 Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om kompensasjon om økte 
utgifter ved bruk av reprotjenester gjennom generelle informasjonen til studentorganene ved 
NTNU. 
 
4.2. Søknad om kompensasjon for økte utgifter på reprosentralen må være Studenttinget 
NTNU i hende senest den 01. mars og 01. oktober. De aktuelle kvitteringene må vedlegges 
søknaden. 
 
§5 Gyldighet  
5.1 Disse retningslinjene trer i kraft fra 28.11.00. 
 
5.2 Studentorganer kan søke om å få kompensert for økte repro utgifter fra og med 
01.01.2000. 
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