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Äskningsblankett 

 
 
Äskningsblankett  
Denna blankett har tagits fram för att underlätta vid ansökningar om ekonomiskt bidrag (s.k. 
äskning) från Jönköpings Studentkår. Äskningar regleras av riktlinjer för äskningar som finns att 
ladda hem på Jönköpings Studentkårs hemsida: www.jonkopingsstudentkar.se 
  
I ansökan skall det tydligt framgå vad äskningen skall användas till. En ekonomisk plan 
(budget) skall vara bifogad för att äskningen skall behandlas. Den bifogade budgetmallen 
rekommenderas och det skall tydligt framgå vilka poster i budgeten äskningen är avsedd för.  
För årsäskningar (ekonomiskt bidrag inför nästkommande kalenderår, se riktlinjer för 
äskningar) 
 
Vad gäller projektäskningar, d.v.s. äskningar för projekt eller nystartande av förening, kan 
dessa ske under hela året. Vid projektäskningar är behandlingstiden ungefär en månad.  
 
Ansökan lämnas till studentkårens Föreningskoordinator på e-post associations@js.ju.se eller 
via post till Studenternas Hus (plan 2), Gjuterigatan 3 C 553 18 Jönköping.  

 

http://www.jonkopingsstudentkar.se/
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Äskning från Jönköpings Studentkår 

 
Sökande förening/utskott etc. 

 
Ansvarig för äskandet: 

 
Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: 

  
E-mailadress: Äskar följande belopp: 

  
 

Projektbeskrivning: 
(skall innehålla målgrupp, målgruppens storlek, ändamål och hur pengarna skall användas/fördelas)



Budget: 
(går även att bifoga på ett separat papper) 
Intäkter 
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Summa intäkter: 
 
 
 

Utgifter 
(markera med ett kryss i vänstra kolumnen vilka poster som ni äskar pengar till) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Summa utgifter: 
     Totalresultat:   
Önskad äskning: 
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