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I forbindelse med studenterforeningernes planlægning og afvikling af socialfaglige aktiviteter er der 
forskellige enheder på SDU, som studenterforeninger kan have brug for at komme i kontakt med.  
 
 

Hvad Hvem  Hvorfor Hvordan 
Afholdelse af arran-
gementer, events, 
indkøb af varer (ikke 
alkohol eller tobak), 
tjenesteydelser fx 
vagter, musik, printet 
materiale …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningskontakten  
(SDU Studieservice)  
 
Spørgsmål om, hvorvidt der 
kan søges midler til en øn-
sket aktivitet (som ikke om-
handler RUS-aktiviteter), 
kontakt:  
studentorg@sdu.dk  
 
  

SDU ønsker at under-
støtte foreningslivet, 
hvorfor alle studenter-
foreninger på hele 
SDU kan søge midler 
gennem foreningskon-
takten. 
 
 
Ved tvivlsspørgsmål 
kontakt  
studentorg@sdu.dk 
 
 

Ansøgning med kort be-
skrivelse inkl. budget 
sendes til  
studentorg@sdu.dk  
 
Tildelte midler anven-
des ved, at leverandør 
sender EAN-faktura til 
SDU med følgende op-
lysninger:  
 
SDU 
Foreningsnavn 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
EAN-nr: 
5798000424203 
Analysenr.: (oplyst i 
forbindelse med bevil-
ling) 
Reference: Dit navn + 
mailadresse 
 
Alle køb skal godken-
des via  
studentorg@sdu.dk,  
inden faktura sendes til 
SDU 

Godkendelse af brug 
af campus, praktisk 
information og hjælp 
i forbindelse med ak-
tiviteter, arrangemen-
ter o.l.  

Teknisk Service, centralt 
for hele SDU: 
8888@sdu.dk 
 
 

Teknisk Service skal 
godkende, om den øn-
skede aktivitet kan af-
holdes på campus, da 
de har ansvar for de fy-
siske rammer 

Send mail til den cen-
trale postkasse for at få 
godkendelsen.  
 
 

Booking af lokaler til 
godkendte aktiviteter 

Teknisk Service Lokale-
booker mailbox  
lokalebooking@sdu.dk 
 

Teknisk Service står 
for reservation og tilde-
ling af lokaler 

Send en forespørgsel 
om lokalet pr. mail med 
dato, tid, lokalestørrelse 
og kort beskrivelse af 
arrangementet 

Bestilling af printma-
teriale hos Grafisk 
materiale 

Grafisk Center 
grafiskcenter@sdu.dk 

SDU har sit eget grafi-
ske værksted og tryk-
keri. 
 

Læs mere om Grafisk 
Center og bestilling af 
printmaterieler her 
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Hvad Hvem  Hvorfor Hvordan 
Studenterforeninger 
kan benytte trykkeriet 
mod betaling.  
 
Det er også muligt for 
studenterforeninger at 
søge om midler og 
hjælp til bestilling af 
printmateriale.  
Dette gøres via  
studentorg@sdu.dk  
 
 

Opslag på SDU’s In-
foskærme 

SDU Kommunikation 
 
Mikkel Larris:  
mlarris@sdu.dk 
 
Eller 
 
Mimo Antabi:  
mantabi@sdu.dk 
 

SDU har infoskærme 
opstillet på mange loka-
liteter på alle campus-
ser.  
 
Disse skærme kan også 
bruges (gratis) af stu-
denterforeninger. 

Læs retningslinjer for 
brug af skærmene her 

Studenterforeninger-
nes information på 
MitSDU 
 
 

SDU Studieservice 
studentorg@sdu.dk  
 

Studieservice sørger 
for opdatering af stu-
denterforeningernes 
oplysninger på MitSDU 

Ved behov for opdate-
ring af oplysninger på 
MitSDU sendes en mail 
til:  
studentorg@sdu.dk  
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Hvad Hvem  Hvorfor Hvordan 
Hvert år i november 
afholdes universitets-
valg 
 
Læs mere her 

Valgsekretariatet 
valg@sdu.dk 
 
 
  

Studenterforeninger 
kan opstille studerende 
ved universitetsval-
gene på SDU. 
 
Der kan stilles op til 
studienævn, Akade-
misk råd, Universitets-
råd og bestyrelsen ved 
SDU. 

Procedure for opstilling 
og valg er beskrevet på 
mitsdu.dk her 

 
Oversigten opdateres løbende af Studieservice. 
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