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Fordelingsutvalget 
v/ koordinator Torgeir Lebesbye 
 
Oslo, 29. mars 2012 
 
 

Søknad til prosjektmidler: foreningsfest 

Søknadskomiteen (ref. neste avsnitt) søker herved om støtte til å gjennomføre et felles 
foreningsarrangement, og søknadssummen beløper seg til 35.000 kroner. 

Dersom søknaden blir innvilget ønsker vi beløpet overført til dagen@ifi sin konto.  

Vi har ingen inntekter ved dette arrangementet, så vi har ingen mulighet til å ende med 
overskudd, annet enn dersom utgiftene blir lavere enn budsjettert. I så fall vil differansen i sin 
helhet overføres tilbake til Fordelingsutvalgets konto. 

 

Søkere 

Fem foreninger ble 15. februar formelt spurt per e-post om å delta i planleggingen og 
gjennomføringen av arrangementet. Av disse fem valgte foreningen Mikro å takke nei, mens 
følgende fire, som for øvrig er arrangementets søkere og utgjør søknadskomiteen, har vært 
delaktige så langt: 

- Fagutvalget ved Informatikk v/ Suhas Govind Joshi 
- Cybernetisk selskab v/ Ole Henrik Hellenes 
- Dagen@ifi v/ Marte Hesvik Frøyen 
- Navet v/ Sarah Beate Hernæs 

I tillegg er dette tiltaket diskutert med PING i forkant av søknaden. Selv om de formelt ikke er 
inkludert i komiteen, har de bidratt med flere gode forslag. Juridisk ansvarlig for prosjektet blir 
Suhas Govind Joshi, mens Marte Hesvik Frøyen blir økonomisk ansvarlig. 

 

Bakgrunn og arrangementets formål  

Over årene, og især etter at vi flyttet inn i Ole Johan Dahls hus, har studentforeningene ved 
Institutt for Informatikk bidratt til å skape et sosialt og engasjerende studentmiljø. Dette 
bekreftet også instituttets ledelse da de på 35-årsfesten delte ut «instituttleders ærespris for 
2011» til studentforeningene. Det er ingen tvil om at styrene og medlemmene i 
studentforeningene gjør en stor innsats for å holde de sosiale og faglige aktivitetene oppe.  
Derfor ønskes det å arrangere en stor foreningsfest for alle aktive styrer og medlemmer for å 
hedre det arbeidet som gjøres.  

Formålet med denne festen er todelt: (1) å skape et bedre samhold, kommunikasjon og 
samarbeid mellom de ulike foreningene, samt alle enkeltpersonene som engasjerer seg i 
disse foreningene, og (2) gi en fortjent klapp på skulderen til de som har vært med på å bidra 
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til å få til det vi har fått til, og inspirere til videre engasjement og tiltak. Det er viktig å 
understreke at denne festen ikke er en ren hyggefest med masse drikke eller internfest i 
tradisjonell forstand, men heller en liten påskjønnelse og oppmerksomhet rettet mot de som 
gjør en god innsats ved instituttet. Følgelig vil taler, utmerkelser og presentasjoner bære preg 
av at vi gjør dette for å si «takk for innsatsen, og stå på videre». Som et langsiktig mål 
ønskes det derfor at dette gjøres om til en årlig eller halvårlig begivenhet, ikke nødvendigvis 
samme arrangement, men i det minste et arrangement av samme typen med tilsvarende 
budskap. 

 

Deltagerliste 

Ettersom dette skal være et åpent og demokratisk arrangement ønsker vi at hver forening 
selv bestemmer hvem de ønsker å stille med. Fordi vi primært ønsker å holde festen for de 
som er aktive og engasjerte gir vi ikke foreningene carte blanche til å invitere alle 
medlemmer, men vi setter en maksgrense for hver forening, og så får de selv velge hvem 
som vil stille. Alle foreninger tilknyttet IFI vil bli invitert, nærmere bestemt FUI, CYB, Navet, 
dagen@ifi, Mikro, PING, Verdande, Robotica, PI:SK, samt Sonen og TG-crewet. For 
foreningene CYB, Navet, Dagen, FUI og PING er omtrentlig antall avklart, og for øvrige 
foreningene har vi satt en maksgrense basert på styrets størrelse, samt vårt anslag av aktive 
medlemmer.  

Vi har en foreløpig deltagerliste på omtrent 150 personer (ref. vedlegg 1), og forventer at det 
vil komme mellom 80 og 120 personer. Der hvor navn fortsatt ikke er satt avventer vi 
tilbakemelding fra foreningene på hvem de ønsker å invitere. 

Vedlegg 1: Foreløpig deltagerliste 

 

Tentativ plan for kvelden 

Tid Aktivitet Beskrivelse 

19.00 Velkomstdrink Enkel mottakelse utenfor Simula-auditoriet med 
velkomstdrink og mingling. Konferansier ønsker 
velkommen og informerer kort om kveldens planer. 

19.30 Middag i kantinen Tapasmiddag levert av Elvebredden Catering. Vi bruker 
langbordene i kantinen. 

20.00 Taler, sanger, 
utdelinger og 
presentasjoner 

Spesifisert i neste avsnitt. 

21.30 Foreningsquiz og 
konkurranser 

Spesifisert i neste avsnitt. 

23.00 Festen flytter ned 
til Escape 

Vi stenger lokalene og flytter alle ned i kjelleren Escape. Vi 
slår oss sammen med deres fredagspub og fortsetter 
festen der. 
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Taler, utmerkelser og presentasjoner 

Vi ønsker å ha en konferansier for kvelden. Hvem det blir er ennå ikke avklart. Vi bruker 
trappen opp til kantinemessaninen som podie for taler, allsang og presentasjoner. For å få 
frem det sanne formålet med denne festen ønsker vi i løpet av kvelden å ha følgende innslag: 

- Korte taler om viktigheten av vårt bidrag , samt inspirasjon rundt studentmiljøet 
Her tenker vi på folk som Torgeir (FU), Roger (Sonen), Chris (PING) 
 

- Kort presentasjon av hver forening 
Leder eller andre representanter for foreningen kommer opp og sier et par ord om 
hvem de er, hva de driver med, og hvilke større ting de har jobbet med i det siste. 
 

- Allsang 
Dette må dobbeltsjekkes med CYB, men de har i flere av sine selskaper allsang. 
Kanskje vi kan få til noe liknende? Eller lage en ny sang? 
 

- Utdelinger 
Selv om alle har gjort en god jobb er det noen som har gjort en ekstra solid jobb. Det 
er derfor ønskelig å trekke frem disse på podiet slik at vi for alvor får gitt disse en 
ordentlig klapp på skulderen. Nåværende leder (eller andre i foreningen) gir en rask 
presentasjon av vedkommende, og deler så ut en plakett. Eksempler på dette er 
Øyvind Bakkeli, Arne Hassel, Marius Næss, Geir Arild Byberg, Bendik Rønning 
Opstad og Jose Luis Rojas. 

 

Foreningsquiz og konkurranser 

Vi har planlagt flere konkurranser, men hovedsakelig ønsker vi en stor konkurranser: 

- Foreningskonkurranse 
En quiz om de ulike foreningene mellom de ulike foreningene. Hvem vet egentlig 
mest om de andre? 
 
 

Budsjett 

Som budsjettet viser har vi ingen egenkapital da det søkes om penger til dette 
arrangementet uavhengig av foreningenes egenøkonomi. Dette er et dagsarrangement som 
skal gå i null, og det bør ikke koste noen forening noe å gjennomføre dette. Derfor ønsker vi 
å understreke hvordan hele prosjektet avhenger av tilskudd fra Fordelingsutvalget. 

Budsjettet er utformet i henhold til SIO-Læringsmiljøs budsjett- og regnskapsmal. Alle 
utgiftsposter er spesifisert i et eget vedlegg. Budsjettet er delt opp etter inntekter og 
henholdsvis faste og variable kostnader. Vi vet fortsatt ikke hvor mange som faktisk melder 
seg på arrangementet, og presenterer derfor tre scenarioer for de variable kostnadene. 
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Ettersom de største kostnadene er variable, presenterer denne søknaden tre budsjetter for 
henholdsvis 70, 100 og 130 deltagere (ref. vedlegg 3). 

Vedlegg 2: Budsjett 

Vedlegg 3: Alternative budsjetter 

 

Egenandel 

Vi tar i denne søknaden utgangspunkt i at det kommer 100 personer på arrangementet. For 
å dekke alle våre utgifter trenger vi til sammen 350 kroner per deltager, hvor av vi har 
diskutert om noe bør dekkes gjennom en egenandel. Etter diskusjon har vi kommet frem til at 
det ideelle ville vært om hver forening kunne sponset egenandelen til sine medlemmer. 
Dessverre har kun de færreste anledning til å gjøre dette. I stedet for å søke om støtte på 
200 kroner søker vi heller om støtte på hele beløpet, nemlig 350 kroner per person, til 
sammen 35.000 kroner. Dette gjør vi ettersom vi ønsker å la Fordelingsutvalget i fellesskap 
bestemme den riktige størrelsen på egenandelen. Velger Fordelingsutvalget å støtte 
arrangementet med 350 kroner per deltager vil egenandelen bli på 0 kroner, mens dersom 
Fordelingsutvalget innvilger 200 kroner per deltager vil egenandelen bli 150 kroner. Alle 
tilskudd under 350 kroner vil følgelig medføre en egenandelen. 

Vi søker derfor om 350 kroner per deltager, og ønsker at Fordelingsutvalget nedjusterer 
dette beløpet dersom de finner det urimelig å dekke hele kostnaden ved arrangementet. 
Følgelig vil søknadsbeløpet bli mindre enn 35.000 kroner dersom vi blir færre enn 100 
deltagere. 

 

Spesifisering av utgiftsposter 

4310 ”Catering: tapasmiddag” 

Denne posten dekker tapasmiddag levert av Elvebredden Catering. Denne posten var 
budsjettert til å være noe mindre da vi håpet på å kunne handle gjennom Universitetets 
rammeavtale, men pga. faktureringsrutiner blir vi fakturert 25 % moms av IFI om vi gjør dette 
gjennom sentralmottaket. Jeg har dobbeltsjekket dette med seniorkonsulent Anne-Cathrine 
Modahl, og hun bekreftet dette. Vi får allikevel rabatt, men kostnadene er derfor noe høyere 
enn først forventet. Vi velger tapasmiddag av flere årsaker, men først og fremst fordi det er 
høytidelig, og samtidig fritar oss for spesialbestillinger for vegetarianere, allergikere og andre 
med matintolleranse eller restriksjoner.  

Vedlegg 4: Prisoverslag fra Elvebredden Catering 

 

4320 ”Drikke til middagen” 

Vi ønsker å servere drikke til maten, enten øl eller vin. Ved påmelding krysser man av for 
hvorvidt man ønsker øl eller vin, og så kjøpes dette inn fra Escape til kostpris. Vi vil også ha 
et alternativ for de som ønsker alkoholfrie alternativer. 
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4320 ”Velkomstdrink” 

Denne posten er et ledd i å gjøre dette til litt mer enn en middag, og planen er å ønske alle 
velkommen med en liten velkomstdrink. Utgiftene går til å kjøpe inn 17 flasker med billig 
musserende, samt plastkopper, og alternativer for de som ønsker alkoholfritt. Escape 
undersøker kostnadene hos dem, men om det blir for dyrt kan vi handle dette rett fra 
Vinmonopolet. Dette vil bli servert utenfor Simula-auditoriet før vi flytter oss inn i kantinen. 

 

6010 ”Leie av lydanlegg” 

Etter å ha forhørt oss med diverse foreninger er det lite som tyder på at vi får dekket denne 
utgiftsposten. Dersom vi klarer å oppdrive noe, vil denne utgiften utgå, og beløpet blir ført 
tilbake til Fordelingsutvalget. 

 

6020 ”Premier til konkurranser” 

For å holde stemningen oppe, samt skape litt uskyldig rivalisering, har vi planlagt et par 
konkurranser, deriblant foreningsquiz. Til dette trenger vi et par mindre premier, og utgiftene 
her er stort sett symbolske. 

 

6700 ”Pynt og dekor” 

Vi har planlagt å pynte med ballonger, bordpynt og navnekort. Til dette trenger vi diverse 
småartikler. Vi går for det billigste vi finner. Vi har funnet ballonger  og bordkort til  

 

6780 ”Vakthold” 

Ettersom søknaden vår hos TA Gaustad fortsatt ikke er ferdigbehandlet har vi ikke fått svar 
på hvorvidt vi behøver vakter, og om vi eventuelt kan bruke interne vakter dersom vi får 
pålegg om dette. Escape har sagt seg villig til å bistå med vaktgruppen om vi skulle trenge 
vakter, men i tilfelle det ikke blir godkjent vil vi trenge 4 timer med innleide vakter á 400kr per 
time. Så denne utgiftsposten er kun tatt med i beregningen i tilfelle TA Gaustad ikke lar oss 
arrangere festen uten eksterne vakter. 

Vedlegg 5: Plantegninger over areal som skal benyttes 

 

6810 ”Plaketter til utmerkelser” 

Ref. avsnittet om utmerkelser ønsker vi å hedre enkelte personer som har gjort en 
ekstraordinær innsats over flere år for de ulike foreningene. Til disse ønsker vi en ramme og 
et diplom. Utgiftene i sin helhet går til å dekke 10 rammer á 59,5 kroner.  
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6820 ”Konvolutter” 

Vi ønsker å sende ut en litt penere invitasjon enn bare en e-post. Vi forsøker å finne noen 
gratiskonvolutter på IFI, men om det ikke blir å oppdrive kjøper vi inn 3 x 50 stk konvolutter 
på til sammen 115,5 kroner.  
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Vedlegg 1 : Foreløpig deltagerliste 
Navn Forening(er) 
Alexander Skaali Cyb 
Ana Culén Cyb 
Anders Asperheim Cyb 
André Boganskij Amundsen Cyb 
Andreas Lind-Johansen Cyb 
Atle Nordland Cyb 
Brynjar Rongved Cyb 
Christian Ruud Cyb 
Dan-Mikkel Hübenette Cyb 
Eirik Tollefsen Cyb 
Eivind Hauger Cyb 
Erlend Vige Cyb 
Eskil Vestre Cyb 
Fredrik Gjertsen Cyb 
Fredrik Valdmanis Cyb 
Henrik Glasø Skifjeld Cyb 
Henrik Hellerøy Cyb 
Hildur Guðrún Ágústsdóttir Cyb 
Iben Aspelien Cyb 
Iver Stubdal Cyb 
Jan Anders Bremer Cyb 
Jan Kristian Furulund Cyb 
Julia Batkiewicz Cyb 
Julian Jark Cyb 
Jørgen Baumann Cyb 
Kaisa Korsak Cyb 
Kaja Longem Skaar Cyb 
Kriss-Anina Nyheim Cyb 
Kristoffer Bamrud Cyb 
Lars Solem Cyb 
Magnús Dæhlen Cyb 
Marte Pedersen Cyb 
Martin Lilleeng Sætra Cyb 
Maziar Ghahramani Cyb 
Olav Wessel Pete Cyb 
Ole Kristian Hustad Cyb 
Rebekka Mørken Cyb 
Saru Subaschandran Cyb 
Sindre Fjeldstad Cyb 
Sjur Hernes Cyb 
Stian Hole Nesbø Cyb 
Thomas Jacobsen Cyb 
Vegard Angell Cyb 
Vegard Lillevoll Cyb 
Øystein Røysland Sørlie Cyb 
Ole Henrik Hellenes Cyb 
Daniel Høgli Olufsen Cyb 
Marius Næss Olsen Cyb 
Torgeir Lebesbye Cyb 
Magnus Johansen Cyb 
Silje Klevstul Cyb 
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Katrine Dåstøl Cyb 
Veronika Heimsbakk Cyb 
Andreas Lind-Johansen dagen@ifi 
Atle Nordland dagen@ifi 
Bao Marianna Nguyen dagen@ifi 
Hili Abdulhag dagen@ifi 
Iben Johanne Aspelien dagen@ifi 
Jørgen Kann dagen@ifi 
Marte Hesvik Frøyen dagen@ifi 
Martin Severin Orrebakken Haugland dagen@ifi 
Rebekka Soma dagen@ifi 
Seline Tomt dagen@ifi 
Sjur Hernes dagen@ifi 
Therese-Mari Pisani Thomassen dagen@ifi 
Aleksandra Hrpka dagen@ifi, Navet 
Denis Lingonja dagen@ifi, Navet 
Johanne Håøy Horn dagen@ifi, Navet 
Karolina Anna Matya dagen@ifi, Navet 
Andre Kramer Orten FUI 
Åshild Torpe FUI 
Bendik Kvamstad FUI 
Bendik Rønning Opstad FUI 
Einar Aune Hauge FUI 
Jose Luis Rojas FUI 
Julia Batkiewicz FUI 
Kristian A. Hiorth FUI 
Lars Tveito FUI 
Lily Xu FUI 
Martin Harbu Bielecki FUI 
Michael Gunnulfsen FUI 
Patrick Skevik FUI 
Sigmund Hansen FUI 
Simen Heggestøyl FUI 
Simen Sægrov FUI 
Siri Bergmann Stølen FUI 
Suhas Govind Joshi FUI 
Thorvald Henrik Glad Munch-Møller FUI 
Tor Ivar Johansen FUI 
Amund Øgar Meisal Navet 
Gunnar Gahnstrøm Navet 
Jarle Fosen Navet 
Karen Dolva Navet 
Kristian Saksvik Munkvold Navet 
Kristina Heyerdal Elfving Navet 
Kristoffer Adam Tronerud Navet 
Magnus Olden Navet 
Maria Elisabeth Hamre Navet 
Marius Portaas Haugen Navet 
Martine Birketvedt Eklund Navet 
Nicolai Rønneberg Nielsen Navet 
Per Wessel Nore Navet 
Sarah Beate Hernæs Navet 
Sondre Holen Navet 
Vilde Fjeldstad Navet 
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Håvard M. Ottestad Sonen 
Jan Ole Skotterud Sonen 
Julia Marie Fuglerud Wallin Sonen 
Jonny Sonen 
Kyrre Havik Eriksen Sonen 
Leif Harald Karlsen Sonen 
Haakon Storm Heen Sonen 
Roger Antonsen Sonen 
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 PING 
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 Verdande 

 Verdande 

 Verdande 

 Verdande 
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 PI:SK 
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 Mikro 

 Mikro 

 Mikro 

 Mikro 

 Mikro 
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 Robotica 

 Robotica 

 Robotica 

 Robotica 

 Robotica 
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 BESK 

 BESK 

 BESK 

 MAPS 

 MAPS 

 MAPS 
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Vedlegg 2 : Budsjett 

 

Budsjett for foreningsfest 
 Ved 100 oppmøtte 

   
     
 

Egenkapital Antall Stykkpris Totalt 
1900 Kasse 

  
0 

1920 Brukskonto 
  

0 
1925 Sparekonto 

  
0 

 
Sum:     0 

               
  Faste kostnader Antall Stykkpris Totalt 
6010 Leie av lydanlegg     1000 
6020 Premier til konkurranser 3 82,5 247,5 
6700 Pynt og dekor 5 49 245 
6780 Vakthold, G4S 4 400 1600 
6810 Plaketter til utmerkelser 10 59,5 595 
6820 Konvolutter 3 38,5 115,5 
7790 Andre kostnader     0 
  Sum:     3803 

     
     
 

Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt 
4310 Catering: tapasmiddag 100 225 22500 
4320 Drikke til middagen 100 72,5 7250 
4330 Velkomstdrink 17 75 1275 

 
Sum:     31025 

     
     
 

Total kostnad     34828 

 
Kostnad per person     348,3 

     
     
 

Inntekter Antall Stykkpris Totalt 
3200 Egenandel 100 150 15000 
3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 100 200 20000 

 
Sum:     35000 

     
 

Resultat     172 
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Vedlegg 3 : Alternative budsjetter 

 

Budsjett for foreningsfest 
 Ved 70 oppmøtte 

   
     
 

Egenkapital Antall Stykkpris Totalt 
1900 Kasse 

  
0 

1920 Brukskonto 
  

0 
1925 Sparekonto 

  
0 

 
Sum:     0 

               
  Faste kostnader Antall Stykkpris Totalt 
6010 Leie av lydanlegg     1000 
6020 Premier til konkurranser 3 82,5 247,5 
6700 Pynt og dekor 5 49 245 
6780 Vakthold, G4S 4 400 1600 
6810 Plaketter til utmerkelser 10 59,5 595 
6820 Konvolutter 3 38,5 115,5 
7790 Andre kostnader     0 
  Sum:     3803 

     
     
 

Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt 
4310 Catering: tapasmiddag 70 235 16450 
4320 Drikke til middagen 70 72,5 5075 
4330 Velkomstdrink 12 75 900 

 
Sum:     22425 

     
     
 

Total kostnad     26228 

 
Kostnad per person     374,7 

     
     
 

Inntekter Antall Stykkpris Totalt 
3200 Egenandel 70 150 10500 
3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 70 230 16100 

 
Sum:     26600 

     
 

Resultat     372 
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Budsjett for foreningsfest 
 Ved 130 oppmøtte 

   
     
 

Egenkapital Antall Stykkpris Totalt 
1900 Kasse 

  
0 

1920 Brukskonto 
  

0 
1925 Sparekonto 

  
0 

 
Sum:     0 

               
  Faste kostnader Antall Stykkpris Totalt 
6010 Leie av lydanlegg     1000 
6020 Premier til konkurranser 3 82,5 247,5 
6700 Pynt og dekor 5 49 245 
6780 Vakthold, G4S 4 400 1600 
6810 Plaketter til utmerkelser 10 59,5 595 
6820 Konvolutter 3 38,5 115,5 
7790 Andre kostnader     0 
  Sum:     3803 

     
     
 

Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt 
4310 Catering: tapasmiddag 130 225 29250 
4320 Drikke til middagen 130 72,5 9425 
4330 Velkomstdrink 20 75 1500 

 
Sum:     40175 

     
     
 

Total kostnad     43978 

 
Kostnad per person     338,3 

     
     
 

Inntekter Antall Stykkpris Totalt 
3200 Egenandel 130 150 19500 
3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 130 190 24700 

 
Sum:     44200 

     
 

Resultat     222 
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Vedlegg 4 : Prisoverslag fra Elvebredden Catering 

 

Ordre nr: 13420 
Vi jobber med din hendvendelse, men den er ikke ferdig behandlet/bekreftet. 

Hei Joshi! Her er oppdatert prisoverslag. Mvh Lisa Bjørnås  

Ordrenummer: 13420 Faktura på epost joshi@ifi.uio.no  

Kunde: 
Kontaktperson: 

Suhas Govind Joshi 
Suhas Govind Joshi Fakturaadresse: 

Elvebredden Catering AS  
Myrerskogveien 12 
0495 OSLO 

Registrert av: lisa@elvebreddencatering.no  
28.03.12 07:20  Ref.nr /  

Leveres: Fredag 27.04.12  

Leveres tidligst: 14:00 Leveres senest: 14:30 
Spisetid: 15:00     

  

Leveres til: Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B  
0373 Oslo     

  
• Vi kommer og henter utstyret. 

  
No.   Ant Eks.MVA Ink.MVA 
142 Brødbuffet med aioli og setersmør  100 2261.00 + 339.15 = 2600.15 
301 07:30-15:00 Levering hverdager  1 .00 + .00 = .00 
312 Retur av utstyr, dagtid  1 .00 + .00 = .00 
646 Rabatt  -1 -2000.00 + -300.00 = -2300.00 
1000 Middelhavs tapasbuffet, L  100 18261.00 + 2739.15 = 21000.15 
total eks mva: 18522.00 
mva: 2778.30 total ink mva: 21300.30  

Vennligst kontakt Elvebredden (mat@elvebreddencatering.no) hvis denne eposten ikke er til deg  
eller hvis du har problemer med tilgang til våre nettsteder eller nettbutikk. 

http://www.elvebreddencatering.no/ 
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Vedlegg 5 : Plantegninger over areal som skal benyttes 
Tegningsgrunnlag © Lund Hagem  

Arkitekter AS og Zinc AS.     

Bearbeiding v/Terje K. 

 

Ole Johan Dahls hus, plan 1, sørenden 
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Ole Johan Dahls hus, plan 2, sørenden 
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