Fordelingsutvalget (FU)
v/ Institutt for informatikk (Ifi)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
28.03.2012
Cybernetisk Selskab (CYB)
PB 1080 Blindern
0316 Oslo

Søknad om driftsmidler vår 2012
Vårsemesteret er i gang, noe som også betyr at CYB er i gang med sin søknadsrunde.
Budsjettet er ferdig, og vi håper å få støtte fra følgende instanser:

Fordelingsutvalget, drift

18 130,-

Frifond

3 000,-

Ifi, drift

5 000,-

Ifi, Ifi skitur 2012

20 000,-

Kulturstyret

20 000,-

Summen vi søker fra FU fordeler seg på følgende poster:

Kostnader
Kaffekanner, Escape

1 530,-

Opprettelse av Orden

3 000,-

PVC-banner

5 000,-

Innkjøp av musikk, Escape

6 000,-

Dekor

1 000,-

PR-materiale

1 000,-

Kunnskapsprøve, alkohol, skjenkemestere

600,-

Kaffekanner, Escape
2 stk kaffekanner er kjøpt på grunnlag av at én kaffekanne ble ødelagt tidligere, samt økt behov
for flere kaffekanner.
Opprettelse av Orden
Orden ble opprettet i fjor, men det er skrevet feil i budsjettet. Dette skal være videre arbeid med
orden på Ifi.
PVC-banner
Vi ønsker å henge opp en PVC-banner på Fredrikke for å øke synligheten til Escape på
campus.
Innkjøp av musikk, Escape
I følge budsjettet gjelder dette for vårsemesteret 2012, men det er ikke budsjettert innkjøp av
musikk for høstsemesteret 2012 slik at denne summen gjelder begge semestre, og søkes for i
én omgang.
Dekor
Dekor til arrangementer (temafester) i Escape.
Av dekormidlene som ble søkt fra FU i høst, er blitt brukt kr 1 000,- på et bilde som er blitt hengt
opp i Escape, og de resterende kr 9 000,- fra forrige semester er blitt overført til årets budsjett.
Dekor er blitt ved en feiltakelse ført inn under Inventar. Dette kommer til å bli rettet på, slik at
Dekor får en egen konto.

PR-materiale
Vi ønsker å gå til innkjøp av en pingvinkostymer som skal brukes til blæsting av Escape på
campus. Idéen er at én - eller flere - person(er), iført pingvinkostyme, går rundt på campus og
deler ut flyers og snakker med folk.
Kunnskapsprøve, alkohol, skjenkemestere
For å sikre god og sikker drift i Escape ønsker vi å søke om midler til kunnskapsprøve i
alkoholserveringl for skjenkemestere.

Med vennlig hilsen,

Daniel Høgli Olufsen
Kasserer CYB

Ole Henrik Hellenes
Leder CYB
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CYB er avhengig av støtte for å gjennomføre våres planer for 2012, og håper FU stiller seg
positive til å støtte oss.

Arrangementer Vår 2012
Forord
Dette dokumentet beskriver hvilke arrangementer Cybernetisk Selskab (CYB) ønsker å
gjennomføre våren 2012. Listen er presentert alfabetisk.

Brettspill, 2 stk
1. 22. februar
2. 25. april
Brettspill er tilbud for studenter som ønsker spille brettspill og bli bedre kjent med andre
studenter på Ifi. Vi startet med rollespillgruppe forrige semester med stor suksess, og ønsker
derfor å fortsette med dette denne våren. Det blir kjøpt inn brettspill som kan benyttes av alle på
Escape.

Dungeons and Dragons, 9 stk
Dungeons and Dragons-konseptet er CYBs tilbud for fasilitering av studenter som ønsker å
spille rollespill. Annenhver mandag er Escape holdt av for disse gruppene. I blant arrangerer
CYB opplæringskvelder for nye og samlingskvelder hvor man danner grupper, og dette skjer når
som det trengs. Man setter av penger til gruppen for å kjøpe inn bøker, som deles av alle.

Filmkveld, 4 stk
1.
2.
3.
4.

29. februar
14. mars
18. april
23. mai

Etter suksessen fra forrige semester, så ønsker vi å fortsette med filmkvelder.

IFI-skitur
1. 3. februar - 5. februar
Vi har de siste par årene arrangert skitur til Hemsedal. Turen er både sportslig og sosial, og
sørger for at alle studentene på IFI får muligheten til å bli kjent med hverandre i hyggelige,
snørike omgivelser.

Infoaften
Infoaften er et kveldsarrangement tidlig i semesteret hvor vi presenterer semesterets kalender,
og oppfordrer folk til å engasjere seg som funksjonær hos oss.

Jentekveld

1. 4. april
Vi anerkjenner at IFI-miljøet er mannsdominert, som det gjerne er i realistmiljøer, og vi ønsker
å skape et forum hvor de kvinnelige studentene kan møtes og gjøre hva de vil. Vi har arrangert
Jentekveld i et par år nå, og har fått veldig gode tilbakemeldinger.

Magic the Gathering, 10 stk
I løpet av høsten startet brett- og rollespillgruppa i CYB opp med Magic the Gatheringspillekvelder annenhver tirsdag. Magic er et kortspill mange informatikere spilte i sine yngre
dager.

Rekruteringsfrokost, 2 stk
1. 2. februar
2. 13. februar
Som instituttforening med høye ambisjoner om arrangementsnivå og drift av studentkjeller,
så har vi behov for aktive til å jobbe for oss. Rekruteringsfrokost skal bli arrangert i starten av
semesteret, og tanken er å invitere de nye studentene, og de studentene som ikke fikk være
med på forrige rekruteringsfrokost, til å bli kjent med oss og foreningen koselig lag.

Temafest, 1-2 stk
Etter suksessen med å arrangere Temafester i Escape forrige semester, så ønsker vi å fortsette
med dette. Det er planlagt å holde 2 temafester i løpet av våren. Datoene og temaene spikres
av kjellerstyret, og vi har budsjettert en god sim (kr 6 000) slik at man har et godt utgangspunkt
for å lage rekvisita. Tanken er at disse festene er noe som kan bli en tradisjon å feire på
Escape, og at rekvisitaene kan gjenbrukes.

Whisky-seminar
1. 21. mars
Vi har nå fått tradisjon å gjennomføre whisky-seminar med Chris Maile som foredragsholder.
Dette ønsker vi også å gjennomføre i vår.

Kontonr
3 010
3 011
3 020
3 030
3 050
3 055
3 115
3 630

Kontonavn
Inntekter
Salgsinntekter, høy mva
Salgsinntekter, sprit
Salgsinntekter, middels mva
Medlemskapsinntekter
Økonomisk støtte
Økonomisk støtte fra tidligere
Arrangementsinntekter
Utlånsinntekter, Escape
Sum

Vår
348 000,00 kr
9 000,00 kr
2 000,00 kr
21 000,00 kr
68 000,00 kr
38 406,40 kr
2 000,00 kr
5 000,00 kr
493 406,40 kr

4 010
4 011
4 012
4 020
4 030

Utgifter
Innkjøp varer, høy mva
Innkjøp sprit
Innkjøp vareprøver
Innkjøp varer, middels mva
Utlegg ved egne arrangement
Sum

249 000,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
24 000,00 kr
70 200,00 kr
350 200,00 kr

6 540
6 550
6 555
6 800
6 820
6 840
6 860
6 865
7 020
7 135
7 320
7 325
7 350
7 355
7 500
7 600
7 650
7 710
7 715
7 810

Kostnader
Inventar
Driftsmaterialer
Forbruksmaterialer
Kontorrekvisita
Trykksaker
Aviser, tidsskrifter
Møter, kurs, oppdatering mv.
Kurs og prøver, Escape
Vedlikehold
Taxi
Reklamekostnader
Reklamekostnader, SMS
Representasjon
Orden
Forsikringspremier
Lisensavgifter
Statlige gebyrer
Generalforsamling
Interne goder
Tilbakebetaling av økonomisk støtte
Sum

5 000,00 kr
17 100,00 kr
10 100,00 kr
1 000,00 kr
6 875,00 kr
0,00 kr
9 000,00 kr
600,00 kr
15 000,00 kr
23 000,00 kr
7 000,00 kr
1 000,00 kr
8 500,00 kr
3 000,00 kr
10 000,00 kr
6 000,00 kr
4 200,00 kr
3 000,00 kr
39 000,00 kr
0,00 kr
169 375,00 kr

Inntekter
Utgifter
Kostnader
Resultat

493 406,40 kr
350 200,00 kr
169 375,00 kr
-26 168,60 kr

Kontonr
3 010
3 011
3 020
3 030
3 050
3 055
3 115
3 630

Kontonavn
Inntekter
Salgsinntekter, høy mva
Salgsinntekter, sprit
Salgsinntekter, middels mva
Medlemskapsinntekter
Økonomisk støtte
Økonomisk støtte fra tidligere
Arrangementsinntekter
Utlånsinntekter, Escape
Sum

Totalt

Vår

Høst

925 500,00 kr
18 000,00 kr
4 000,00 kr
42 000,00 kr
195 100,00 kr
38 406,40 kr
87 000,00 kr
10 000,00 kr
1 320 006,40 kr

348 000,00 kr
9 000,00 kr
2 000,00 kr
21 000,00 kr
68 000,00 kr
38 406,40 kr
2 000,00 kr
5 000,00 kr
493 406,40 kr

577 500,00 kr
9 000,00 kr
2 000,00 kr
21 000,00 kr
127 100,00 kr
0,00 kr
85 000,00 kr
5 000,00 kr
826 600,00 kr

4 010
4 011
4 012
4 020
4 030

Utgifter
Innkjøp varer, høy mva
Innkjøp sprit
Innkjøp vareprøver
Innkjøp varer, middels mva
Utlegg ved egne arrangement
Sum

678 300,00 kr
12 000,00 kr
2 000,00 kr
44 000,00 kr
217 700,00 kr
954 000,00 kr

249 000,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
24 000,00 kr
70 200,00 kr
350 200,00 kr

429 300,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
20 000,00 kr
147 500,00 kr
603 800,00 kr

6 540
6 550
6 555
6 800
6 820
6 840
6 860
6 865
7 020
7 135
7 320
7 325
7 350
7 355
7 500
7 600
7 650
7 710
7 715
7 810

Kostnader
Inventar
Driftsmaterialer
Forbruksmaterialer
Kontorrekvisita
Trykksaker
Aviser, tidsskrifter
Møter, kurs, oppdatering mv.
Kurs og prøver, Escape
Vedlikehold
Taxi
Reklamekostnader
Reklamekostnader, SMS
Representasjon
Orden
Forsikringspremier
Lisensavgifter
Statlige gebyrer
Generalforsamling
Interne goder
Tilbakebetaling av økonomisk støtte
Sum

10 000,00 kr
19 200,00 kr
14 200,00 kr
2 000,00 kr
8 750,00 kr
10 000,00 kr
18 000,00 kr
1 200,00 kr
15 000,00 kr
49 000,00 kr
9 000,00 kr
2 000,00 kr
21 500,00 kr
5 000,00 kr
10 000,00 kr
6 000,00 kr
4 200,00 kr
6 000,00 kr
84 000,00 kr
0,00 kr
295 050,00 kr

5 000,00 kr
17 100,00 kr
10 100,00 kr
1 000,00 kr
6 875,00 kr
0,00 kr
9 000,00 kr
600,00 kr
15 000,00 kr
23 000,00 kr
7 000,00 kr
1 000,00 kr
8 500,00 kr
3 000,00 kr
10 000,00 kr
6 000,00 kr
4 200,00 kr
3 000,00 kr
39 000,00 kr
0,00 kr
169 375,00 kr

5 000,00 kr
2 100,00 kr
4 100,00 kr
1 000,00 kr
1 875,00 kr
10 000,00 kr
9 000,00 kr
600,00 kr
0,00 kr
26 000,00 kr
2 000,00 kr
1 000,00 kr
13 000,00 kr
2 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
3 000,00 kr
45 000,00 kr
0,00 kr
125 675,00 kr

1 320 006,40 kr
954 000,00 kr
295 050,00 kr
70 956,40 kr

493 406,40 kr
350 200,00 kr
169 375,00 kr
-26 168,60 kr

826 600,00 kr
603 800,00 kr
125 675,00 kr
97 125,00 kr

Inntekter
Utgifter
Kostnader
Resultat

Info til regnskapet
Grunnen for at dere får regnskapet for vårsemester 2011, er at regnskapet for høstsemester
2011 ikke er ferdigstilt. Vi kommer til å ettersende regnskapet for høstsemesteret 2011 når den
er ferdigstilt.
Håper dette er i orden.

Resultatregnskap 1 detaljert

Cybernetisk Selskab
Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO
Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 7.,
Avdeling (Ingen), Budsjett 2011, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3010 Salgsinntekter, høy mva
3020 Salgsinntekter, middels mva
3050 Økonomisk støtte til foreningsarbeid
3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie
3115 Arrangementsinntekter
Salgsinntekter
Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4010 Innkjøp varer, høy mva
4020 Innkjøp varer, middels mva
4030 Utlegg ved egne arrangementer
4040 Arrangementskostnader
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt
4400 Emballasje
Varekostnad

-160 124,80
-144,74
-97 428,40
-3 920,00
-4 860,00
-43 800,00

0,00
0,00
-51 230,53
0,00
0,00
-50 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-310 277,94

-101 330,53

0,00

-310 277,94

-101 330,53

0,00

137 170,46
9 984,92
47 389,90
0,00
-418,14
3 910,20

0,00
0,00
6 954,42
86 784,76
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

198 037,34

93 739,18

0,00

Annen driftskostnad
6540 Inventar
6550 Driftsmaterialer
6555 Forbruksmaterialer
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand
6750 Artisthonorar
6800 Kontorrekvisita
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.
7105 Øreavrunding
7135 Taxi
7320 Reklamekostnader
7325 Reklamekostnader, SMS
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget
7500 Forsikringspremier
7600 Lisensavgifter og royalties
7650 Statlige gebyrer
7705 Administrielle kostnader
7710 Generalforsamling
7715 Interne arrangement
7725 Innkjøp av mat
7770 Bank og kortgebyrer
7775 Gebyrer tilknyttet kortterminal

620,50
14 797,87
10 631,95
106,40
4 000,00
445,40
4 030,40
-0,15
674,07
1 679,00
323,77
1 822,20
10 611,00
6 273,00
4 377,00
93,00
1 557,10
5 540,41
0,00
725,00
1 570,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
1 086,60
0,00
0,00
0,00
212,50
0,00
0,00
0,00
0,00
62,50
1 901,00
2 456,15
160,00
458,45
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Annen driftskostnad

69 878,08

6 417,20

0,00

Driftskostnader

267 915,42

100 156,38

0,00

Driftsresultat

-42 362,52

-1 174,15

0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-42 362,52

-1 174,15

0,00

-42 362,52

-1 174,15

0,00

-42 362,52

-1 174,15

0,00

3 234,50

0,00

0,00

3 234,50

0,00

0,00

3 234,50

0,00

0,00

3 234,50

0,00

0,00

Resultat før skattekostnad

Årsoverskudd / Underskudd
8995

Svinn

Annen egenkapital
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

Disponeringer

Utskrevet av Cybernetisk Selskab 05.03.2012 17:30:51.

Side 1

Semesterberetning v/ leder, høst 2011
Dette semesteret har vi kastet oss på dypt vann. Med fadderuke, UiO200 og dagen@IFI, full pubdrift
og arrangementer, har vi hatt mye å gjøre.
Semesteret begynte rett på med fadderuke, rundt 450 nye studenter med rundt 30 faddere. Escape ble
holdt åpent hele uka for å gi et tilbud til nye og ekisterende studenter. Vi hadde dette semesteret fått noe
erfaring med bygget, og var derfor postive til å kunne utrette mye.
Etter fadderuke kom UiO200-festen, et veldig stort arrangement, som i lang tid etter har krevd mye
ressurser fra organiasjonen. Arrangementet fikk masse gode tilbakemeldinger, og jubileumskomiteen til
Cyb fikk under dagen@ifi en utmerkelse.
Vi har i perioden også gjennomført fire filmkvelder med godt oppmøte, fredagspub'er, temafester,
installasjonskveld, jentekveld og rekruteringsfrokost. I tillegg vil jeg neve rollespillgruppa, som et nytt
og raskt voksende engasjement med mange spillkvelder.
Vi gjennomførte i september faglig helg, i kombinasjon med robotsmia. Her samarbeidet vi også med
Sonen og BESK. Totalt var det mange mennesker innom, og et velykket arrangement.
Samarbeidsprosjekter har vært viktig dette semesteret, hvor vi også har hatt arrangementer sammen
med Insomnia på psykologi og...
Det er noen arrangementer vi i denne perioden heller ikke har fått gjennomført, men jeg vet med
sikkerhet at dette er noe det nye arrangementsstyret vil prioritere, og jobbe med for neste semester.
Vår jubileumsgalla ble gjennomført i november. Vi hadde totalt 42 påmeldt til middagen. Etter taler,
ordensutmerkelser og middag forflyttet man seg videre ned i kjellerlokalet. Her feiret gamle og nye
medlemmer vårt 42. års jubileum til ut på natten. Dette var et flott arrangement gjennomført av vår
jubileumsgruppe, cyb-42.
Kjelleren vår har hatt åpent hver fredag denne perioden, og kjellerstyret med skjenkemestere og
barfunksjonærer, vaktgruppe og dj'er har gjort en kjempejobb for å jobbe inn rutiner. Mer om dette vil
Magnus Johansen presentere i sin semesterberetning.
Internkulturen er noe vi har startet å bygge, men mye arbeid gjenstår på dette området. Foreningen har
arrangert to internfester, tur til Aass bryggeri, og hyttetur til nordmarka. Selv om vi har hatt fokus på
internkultur vil dette kreve arbeid fremover. Kommunikasjon mellom arbeidsgruppene er nøkkelordet
for videre drift.
Fremover venter internkveld, juleverksted og flere rollespillkvelder. Vi har også fått inn «open-data
hackday», i samarbeid med direktoratet for it-forvalting samt fornyings og
administrasjonsdepartementet.
Styrearbeid
I perioden er det blitt gjennomført 4 hovedstyremøter, samt mye annen mindre møtevirksomhet.
Hovedstyret har primært i perioden jobbet med å styrke organiasjonen og rutiner rundt drift. Vi føler vi
nå har bygget en god organiasjonsstruktur, som nå trenger tid til å få kjørt seg inn.
Jeg vil takke alle aktive, kjellerstyret og hovedstyremedlemmer for en formidabel jobb, høsten 2011
Marius Næss Olsen
Avtroppende leder, Cybernetisk Selskab

Semesterberetning H2011
v/ Kjellermogul Magnus Johansen

Årets høstsemester har vært en spennende og utfordrende periode for kjellerstyret, både i form av
forventet mangedobling av aktivitet, samt potensielle utfordringer ved min nyansettelse i full jobb.
Vi fikk oss en pangstart med fadderukene, med hele 8 åpne dager, med både kafè og pub, mange nye
mennesker og mye arbeid generelt. I min presentasjon ved vårens generalforsamling spådde jeg
tilstedeværelse, men har dessverre sviktet i denne sammenheng. Dette er beklagelig, men jeg ønsker
å berømme kjellerstyrets innsats til tross for min dårlige prioritering i denne perioden.
Til tross for dette har Escape blitt drevet fint, og utad har det virket som et godt sted å være, selv om
stemmer fra internt bedyret det problematisk med både kø og andre mindre ting (musikkvalg, etc).
Tilbakemeldingene har vært i meget stor grad meget positive allerede tidlig, noe som vi setter pris på.
Vi har etter dette bidratt til å gjennomføre 2. septemberfesten med UiO200, i regi av festgeneral Arne
Hassel. Dette ga oss mange erfaringer, spesielt innen logistikk og rett og slett innen det å respektere
våre egne grenser. Kjellerstyrets kapasitet ble allerede her sprengt, noe som har preget arbeidet
utover semesteret, da vi alle føler at vi har gapet over mer enn vi kunne ta tak i. Uansett så er vi
fornøyde med gjennomføringen av UiO200, og vi er spesielt glad for å kunne få være med, spesielt
med tanke på erfaringen og gleden ved å kunne være en av de som stod bak dette. Jeg ser ikke
behovet med å gå i detaljer, men kunnskapen som vi har tilegnet oss etter dette går mye på logistikk,
vakthold, forretningsmodell under et større arrangement og trolig mange personlige egenskaper.
Etter en pause fra storfester kom dagen@ifi, som vi fikk mer tid på oss til å forberede oss til.
Undertegnende tok selv på seg arrangementet for å avlaste og ivareta resten av kjellerstyrets
motivasjon, men fikk hjelp fra flere hold. En spesiell takk til dagen@ifis styre for hjelp under selve
dagen, dette bidro til å gjøre det litt lettere for meg selv, og for andre involvert. Dagen@ifi for vår del
anses som en suksess (på lik linje med fadderuker og UiO200), spesielt for et godt grunnlag for neste
dagen-styre og neste KS, både med tanke på erfaringer og med tanke på gjennomføring.
Utover disse arrangementene har det blitt gjort flere mindre arrangementer for å ta i bruk kjelleren på
best mulig måte. Filmkvelder er gjennomført, utlån er gjort, samarbeidsprosjekter er utført, og
temafester er holdt. Flesteparten av disse arrangementene har vært i egen regi og har hatt varierende
suksess, men alle har gitt gode lærdommer med seg. Spesielt skal det sies at Blue Party, en fest i
samarbeid med Festforeningen Insomnia v/ Psykologisk Institutt, har hatt stor suksess og finnes
fortsatt vandrende på studenters lepper.
Kafeen har fått ny fungerende leder, da tidligere kafesjef Eivind Gilhuus måtte trekke seg tilbake
grunnet jobb, noe som har funger godt. Det har vært lagt mye fokus på å få kafeen til å kjøre på
samme måte som baren, og arbeidet pågår fortsatt. Dessverre viser promoteringsproblemene seg
mest i kafeen, da det ser ut til å være få besøkende. Dette anbefales det at det jobbes hardt med
videre, sammen med resten av generell PR for foreningen.
På et mindre plan er flere forbedringer gjort. Kjellerstyret har gått til innkjøp av et ekstra kassaapparat
som skal brukes ved de arrangementer hvor det oppleves kø, alt for å holde et høyt tempo i servering.
I tillegg har undertegnende gått til anskaffelse av hyllesystemer i bakrom, for å redusere rot og
småting som strør seg fort rundt, samt et metallskap i bakrom av DJbod for å lagre ting for
vaktgruppa. Alt etter etterspørsel fra KS. Utover dette har rutinearbeid blitt jobbet med, og det skal
ytres en stor takk til KS og øvrige bidragsytere for innsats med dokumentasjonsarbeid. Det er godt å
se at ting blir skrevet ned og rutiner fastsettes.

I tillegg til dette gjøres det i skrivende stund grep rundt tilgangsnivåene i kjelleren, som har vært litt
ugne i kontrollen i det siste. Dette er arbeid jeg følger opp og vil jobbe med til det er gjennomført.
Besøkende vil også legge merke til noe dekor som er kommet på plass. Dessverre har ikke vi kommet
noe lenger enn kun et bilde (som har stor affeksjonsverdi for oss), noe som kan grunnes i en lead vi
jobbet med ovenfor TA som til slutt endte i skuffelse for oss. I tillegg har kapasitet satt sine bremser i
dette.
Ting har ikke bare vært fryd og gammen dette semesteret dog. Det har vært en noe muggen stemning
fra tid til annen internt, med diverse småting (som i noen tilfeller blir blåst opp) som man har håndtert
fortløpende. Dessverre kan dette tære mye på motivasjonen spesielt mtp. at arbeid er frivillig. Det er
min oppfatning at dette oppstår rett og slett som følge av mangel på kommunikasjon, noe som ikke
bare KS, men hele foreningen, har opplevd som et problem. Jeg tar selv min del av kaka i skylden her
og kan intet annet enn beklage for dette. Allikevel ser jeg det som trist at foreningen gnager på seg
selv slik. Jeg tror utskiftninger vil hjelpe på dette, men skriver det ned her for at saken ikke skal bli
glemt. En oppfordring fra en gammel traver er å ta vare på hverandre.
Jeg avgar nå fra min posisjon på ønske fra andre internt, men ønsker å takke for min tid i Cybernetisk
Selskab og spesielt berømme alle som har deltatt i en forening som har vært død, våknet opp og
vokst seg kjempestore på bare 2 små år. Jeg er stolt av jobben jeg selv har gjort, og jeg er stolt av
jobben andre har gjort, og jeg er evig takknemlig for den støtten og den hjelpen jeg har fått, og håper
mine venner og med-Cybbere er stolten for jobben de også har gjort.
En spesiell takk rettes til de som har vært med i KS over årene som har gått, dere vet selv hvem dere
er. Jeg hadde ikke orket å jobbe så lenge med dette om det ikke hadde vært for dere. Dessverre får
jeg ikke nå utført alle tingene jeg hadde ønsket, men foreningens behov har høyere prioritet enn mine
personlige ønsker for Escape. Jeg håper min arvtager vurderer de tingene jeg ønsket å gjennomføre.
Takk for min tid i Escape! Ser dere på galla.
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