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Tilskud til studenterorganisationer, herunder procedure for valgtilskud til studerende indvalgt 
i styrende organer ved AAU 
 
Aalborg Universitet støtter studenterorganisationer, herunder studerende der vælges ind i universite-
tets styrende organer (bestyrelse, institutråd, akademisk råd, studienævn) med et økonomisk valgtil-
skud. Præmissen for tildelingen af et økonomisk valgtilskud er, at de studerende er tilknyttet en regi-
steret studenterforening. Det er således foreningen, der modtager det økonomiske valgtilskud.  
Indvalgte studerende uden tilknytning til en studenterforening modtager ikke valgtilskud, men beløbet 
tilfalder og fordeles til de studenterforeninger, som har fået valgt repræsentanter ind. 
 
Aalborg Universitets ramme til studenterorganisationer, herunder valgtilskud, fordeles ud fra en 
række fordelingskriterier og regler for anvendelse af valgtilskud til studerende: 
 
Fordelingskriterier: 

- Studentersamfundet tildeles 1,2 mio. kr. til dækning af 3 årsværk for de opgaver, som studen-
tersamfundet varetager for AAU. 

- De resterende midler, valgtilskuddet, fordeles forholdsmæssigt til studenterforeningerne på 
baggrund af de studerendes årlige valg til de styrende organer (bestyrelsen, akademiske råd, 
institutråd og studienævn). 

 
Valgtilskuddet udgør årligt ca. 7.000 kr. pr. valgt studerende. 
 
Herudover tildeles Universiteterne et statstilskud til valgte studerende i universitetets bestyrelse, dvs. 
midlerne tildeles den/eller de studenterforeninger, der indvælges. Det årlige tilskud er på ca. 100.000 
kr. 

Anvendelse af midlerne: 
Generelt gælder det, at alle midler skal gå til studentersociale og studenterfaglige aktiviteter, såsom 
gæsteforelæsere, rus-ture, dimissionsfest osv. Såfremt man er i tvivl om, hvorvidt midlerne kan an-
vendes til et givent formål, bør man kontakte Økonomiafdelingen, inden udgiften afholdes. 
 
 
 
 
 



 
Procedure: 
Studentersamfundets midler overføres til deres AAU-konto. Øvrige organisationer får midlerne over-
ført til foreningens bankkonto. Alle studenterforeninger sender årligt regnskab for anvendelsen af 
midlerne samt referat af generalforsamling til Økonomiafdelingen. 
 
For at blive oprettet som valgberettiget studenterforening og dermed mulig modtager af valgtilskud, 
skal foreningen godkendes. Dette sker ved at fremsende referat fra sidste generalforsamling, organi-
sationens vedtægter til Økonomiafdelingen, og godkendelse skal ske inden valget.  
 
Når et valg udskrives, opretter foreningen en kandidatliste i det elektroniske valgsystem, hvorefter 
studerende fra den pågældende studenterforening kan opstilles til valget. 
 
 
 
 


