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 Om verksamhetsstödet 
§1 Medicinska Föreningens särskilda verksamhetsstöd syftar till att berika Medicinska 

Föreningen genom ekonomiskt stöd till aktiviteter och verksamheter som kommer 
Föreningens medlemmar till gagn och som MF ej har budgeterat för. 

 
 Ansökan om särskilt verksamhetsstöd 
§2 Ansökan om särskilt verksamhetsstöd sker hos Styrelsen. Ansökan skall innehålla en 

budget med beräknade intäkter och kostnader för den verksamhet som stöd sökes för. 
Av ansökan ska klart och tydligt framgå vilka medlemmar, vilken förening eller vilket 
kårorgan som söker verksamhetsstödet. Sökanden skall vid ansökan förbinda sig att 
följa denna instruktion och villkor som Styrelsen ställer upp för beviljandet. 

 
 Krav för tilldelning av särskilt verksamhetsstöd 
§3 Följande krav ställs på den verksamhet som kan beviljas särskilt verksamhetsstöd: 

1. Verksamheten skall vara öppen för så många medlemmar som möjligt och så många 
utbildningar som möjligt. 

2. Verksamheten skall komplettera MF:s befintliga verksamhet. 
3. Kostnaden skall så långt som möjligt vara proportionerlig mot antalet medlemmar 

som den intresserar. 
4. MF-medlemmar bör vara i majoritet av deltagarna om verksamheten är öppen för 

icke-medlemmar. 
5. MF:s styrelse och revisorer skall om de så begär ges fullständig insyn. 

 
Beslut om tilldelning av särskilt verksamhetsstöd 

§4 Styrelsen beslutar om tilldelning av särskilt verksamhetsstöd genom avslag eller bifall 
till inlämnad ansökan. Om det sökta beloppet överstiger Styrelsens beslutsrätt skall 
ansökan överlämnas till Fullmäktige för behandling. Sökanden skall snarast underrättas 
om Styrelsens eller Fullmäktiges beslut angående ansökan eller om ärendet har 
överlämnats från Styrelsen till Fullmäktige. 

 
 Redovisning av särskilt verksamhetsstöd 
§5 För utskott, sektioner och andra kårorgan som tilldelats särskilt verksamhetsstöd krävs 

ej annan redovisning än brukligt för dessa organ samt att den verksamhet som har 
bekostats med verksamhetsstödet omnämns i organets verksamhetsberättelse. 

 För kårförening som tilldelats särskilt verksamhetsstöd för viss verksamhet krävs att det 
i verksamhetsberättelse och/eller ekonomisk berättelse går att utläsa intäkter och 
kostnader för den verksamhet som bekostats med verksamhetsstödet. 

 Övriga mottagare av särskilt verksamhetsstöd skall inom två månader efter att 
verksamheten har genomdrivits till Styrelsen inlämna en ekonomisk redovisning 
innehållande samtliga intäkter och kostnader som kan hänföras till verksamheten i 
fråga, samt en allmän beskrivning av hur verksamheten har avlöpt. 
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