
 
 

 

VÄSTGÖTA NATION I LUND 
 

 

Västgöta Nation, Tornavägen 17-19, 223 63 Lund.  
E-post: seniors@vgnation.se 

Telefon 046-14 59 04 
www.vgnation.se 

Syfte: Syftet med Västgöta Nations projektpott är att möjliggöra och konkretisera medlemmars idéer 
som bidrar till att utveckla eller berika nationen.  

Idéer: Ett bidrag mellan 0 och 10 000 kr från projektpotten kan bland annat gå till: 

● Att utveckla nationens löpande verksamhet. 
● Att starta upp nya utskott. 
● Enstaka evenemang. 
● Inköp eller tillverkning av material med syfte att ge mervärde för nationen. 
● Ombyggnation av nationens lokaler eller närområde.  

Krav: Projektet måste gå i linje med nationens policyer, värderingar och befintlig riktning, ge ett tydligt 
mervärde för nationens medlemmar samt vara nytänkande och hållbart. 

Ansökan: Alla medlemmar av Västgöta Nation har möjlighet att söka medel ur Projektpotten. Ansökningar 
bereds och beviljas av seniorskollegiet senast 14 dagar efter ansökan inkommit. En komplett mall 
över ansökan finns nedan och skickas till seniors@vgnation.se.  

Mall: Syfte 
Syftet med projektet 

Projektbeskrivning 
En redogörelse för vad projektet innebär och kontaktuppgifter till ansvariga i projektet. 

Målgrupp 
Till vem riktar sig projektet och vilka ska vara engagerade? 

Tidsplan 
En enkel tidsplan över milstolpar i projektet som ska vara lätta att följa upp. 

Budget 
En tydlig redogörelse över vilka intäkter och utgifter projektet har. Specificera gärna så noga som 
möjligt, och tänk på eventuella osäkerhetsfaktorer. 

 Förvaltning 
Hur sker uppföljning av projektet, och i vilken utsträckning kan nästkommande generationer 
kunna dra nytta av projektet? Vem har ansvar över eventuella inköpta produkter och var skall 
dessa förvaras? 

Uppföljning: Senast en månad efter projektets avslut skall en uppföljning skickas in till seniorskollegiet där det 
tydlig framgår hur anslaget har spenderats och hur projektet utfördes.  

Har ni några frågor är det bara att kontakta seniorskollegiet via seniors@vgnation.se eller slå en signal till ansvariga 
seniorer: Emil Christensen och Marcus Persson. 
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