
Förfrågan på ekonomiskt bidrag  
Namn på sökande: Frida Endertorp   Datum:  23-03-02 
Förening: SpLitt    Mail: splittumea@gmail.com 

Detta är ett formulär för skrivelse för ekonomiskt bidrag för föreningar under HumSek. Fyll i informationen 

nedan och skicka till ordfhumsek@umeastudentkar.se.  

  
Beskrivning av eventet   

Vi i SpLitt söker pengar i samband med en skrivartävling och boksläpp som vi ska arrangera. 
Skrivartävlingen är redan avslutad och tio stycken bidrag har valts ut för att tryckas i en 
novellsamling. Vi söker framför allt bidrag för att kunna anordna ett boksläpp för både våra 
medlemmar och andra medlemmar i HumSek. Boksläppet kommer äga rum under vt23 
(datum kommet snart bestämmas). På boksläppet önskar vi kunna bjuda in en författare eller 
poet som kommer hålla i ett författarsamtal men även var delaktig i att presentera vinnarna. 
Bidraget kommer täcka en del av författarens arvode.  

 
Motivering till varför ni söker bidrag   

SpLitt har sedan 2018 varje år anordnat en skrivartävling där medlemmar i HumSek har 
kunnat skicka in bidrag i form av dikter eller noveller och har i år valt att fortsätta denna 
tradition och anordnat ytterligare en tävling. Tävlingen förbereddes under september och 
offentliggjordes i oktober. När bidragsperioden sedan avslutades i mitten av december valdes 
10 bidrag ut som vinnare att bli publicerade i en bok. Nu söker vi bidrag för att liksom 
tidigare år kunna trycka samlingarna och anordna ett boksläpp där en etablerad författare 
gästar och presenterar årets vinnare. Tidigare författare har varit Anna Holmström-
Degerman, Elin Persson, Alma Thörn och Annika Norlin. Eftersom tävlingen har varit öppen 
för alla HumSeks medlemmar att delta kommer även boksläppet och bokförsäljningen att 
vara öppen. Vi tror att detta event tidigare år har bidragit till en programöverskridande 
gemenskap och skrivarglädje och kommer att fortsätta göra så även detta år. För att 
ytterligare tillgängliggöra boken har vi likt förra året valt att utöver att trycka en fysisk 
upplaga, publicera en digital version som kommer att finnas tillgänglig via SpLitts hemsida. 
Vi planerar inte att göra vinst på eventet.  

Budget för eventet (fyll i tabellen med tilltänkt 
bidrag inräknat, lägg till rader om nödvändigt) 

Utgifter (ex. lokal, dekorationer osv) Summa 

 Tryck av böcker 50 st 4500 kr 

Arvode författare 5500 kr 

Arvode illustratör 1500 kr 

Bokbord på Littfest 1000 kr 

 

  



Inkomster (ex. biljettförsäljning, bidrag osv) 

Övriga utgifter (ex. utskrifter, priser, oväntade utgifter)  

Pris till vinnare 1000 kr 

  

  

Bidrag HumSek 5000 kr 

Bokförsäljning 40 x 80 3200 kr 

Totalt 13 500 kr 

 

Sammanfattning   

Totalt har vi budgeterat 13 500 kronor i utgifter enligt tabellen ovan. Vi hoppas att själva 
finansiera det genom en bokförsäljning som planeras skapa en inkomst på 3200 kr och en 
självfinansiering på 5300 kr. Vi ansöker därför om resterande summa på 5000 kr för att 
möjliggöra årets boksläpp. Pengarna kommer som tidigare nämnt gå till författarens arvode.  

Vi ber om ett ekonomiskt bidrag på 5000 kr.  

 
 
 
Underskrift/namn på ansvarig för ansökan   

Frida Endertorp 

  


