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Søknad om driftsmidler høst 2012 

 
Høstsemesteret er i gang, noe som betyr at CYB også er i gang med høstens 
søknadsrunde. 
Vi håper på å støtte fra følgende instanser. 
 

 

AKAN kr 15.000.- 

Fordelingsutvalget, drift kr   6.350,- 

Fordelingsutvalget, IFI skitur 2013 kr 20.000,- 

Fordelingsutvalget, Galla kr   8.000,- 

Frifond  kr   7.100,- 

IFI, IFI skitur 2013 kr 20.000,- 

Kulturstyret  kr 20.000,- 

Programrådene kr 10.000,- 

Studielaben kr 10.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Fra FU søker vi totalt kr 6.350 i driftsstøtte. Denne summen fordeler seg på følgende 
poster: 

 

Utgifter 

Juleverksted kr 250,- 

 

 

Kostnader 

Videre arbeid av orden kr 2.000,- 

Materialer/utstyr pr kr 2.000,- 

Innkjøp av musikk kr 1.500,-  

Kunnskapsprøve, alkohol, skjenkemestere kr   600,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Forklaring til postene vi søker støtte til 
 

 
Videre arbeid av orden 
Cyb42 diskuterer, velger og deler ut orden til ifi-studenter/ansatte som har vist 
fremragende innsatts for studentmiljøet. 
 
Materialer/utsyr pr  
Trykking av plakater og flyers som ikke kan trykkes på IFI, og evt. materiell/bekleding til 
blæsting av fester. 
 
Juleverksted 
Som i fjor, er det tenkt å kjøpe inn gløgg og julekaker til deltakerne. 
 
Innkjøp av musikk 
DJ-ene trenger musikk til fredagspuber og temakvelder for å opprettholde utvalget av 
relevant musikk. 
 
Kunnskapsprøve i alkoholservering for skjenkemestere 
For å sikre god og sikker drift i Escape ønsker vi å søke om midler til kunnskapsprøve i 
alkoholservering for skjenkemestere. 
 

 

 

 
Med vennlig hilsen, 
 

 
Fredrik Gjertsen      Veronika A. Heimsbakk 
Kasserer CYB       Leder CYB 
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Arrangement for Cybernetisk Selskab

Høsten 2012

24. august 2012

Innhold
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3 Filmkvelder 2

4 Galla 3

5 Hyttetur 3

6 Illustratorkurs 3

7 Juleverksted 3

8 Kranførerkurs 4

9 Magic the Gathering spillkvelder 4

10 Styremiddag 4

11 Whisky-seminar 4

12 Ølskole 5
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Alfabetisk oversikt. Antall deltakere er et antatt antall.

1 Brettspillkveld

• Dato: 19. september og 14. november

• Antall deltakere: 15-20

Sosial aften hvor vi samles for å spille brettspill av forskjellige slag. Vi tilbyr

snacks og drikke, og har konkurranse i brettspill. Konkurransen har brettspill

som premie.

2 Faglig helg

• Dato: 21. til 23. september

• Antall deltakere: 60-70

Dette er et arrangement som g̊ar over ei hel helg. Her inviterer vi ulike be-

drifter og studentforeninger til å holde lyn-kurs, workshops og konkurranser.

Her tar alle deltakerne med seg sine egne PCer, som de bruker til å delta p̊a

konkurranser og spill med sine medstudenter. Arrangementet legger vekt p̊a

faglig nyskjerrighet og sosialt samvær mellom studentene. Arrangementet er

alkoholfritt.

3 Filmkvelder

• Dato: ikke bestemt

• Antall deltakere: 10-20

• Antall filmkvelder: 3-4

Her samles vi i studentkjelleren Escape for å dra nytte av v̊art lyd- og video-

anlegg. Vi tilbyr snacks og drikke og koser oss med filmer.
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4 Galla

• Dato: 20. oktober

• Antall deltakere: 100+

Gallaen ble holdt for første gang høsten 2011, og dette ble en stor suksess.

Ved å gjenta suksessen høsten 2012, inviterer vi mange foreninger, ansatte

og studenter til årets galla. Den holdes i kantinen i informatikkbygget. P̊a

galla kler vi oss i finstasen, spiser god mat og drikker god drikke i godt

samvær. Vi kommer ogs̊a til å bruke studentkjelleren Escape til en fest utp̊a

kvelden. Mange funksjonærer jobber med å gjøre gallaen v̊ar fantastisk, og

mye planlegging er lagt inn i arrangementet.

5 Hyttetur

• Dato: ikke bestemt

• Antall deltakere: 25-35

For å gjøre stas p̊a v̊are interne i foreningen, inviterer vi de med p̊a en

hyttetur ute i nordmarka. Her holder vi quiz og leker for medlemmene, samt

byr p̊a middag. Det g̊ar med god tid til planlegging til hytteturen.

6 Illustratorkurs

• Dato: 18. september

• Antall deltakere: 15-25

Begynner kurs i Adobe Illustrator som har som formål å rekruttere nye

medlemmer til v̊ar PR-gruppe. Arrangementet holdes i Åpen sone for eks-

peimentell informatikk, ettersom det er dette rommet p̊a instituttet som har

nødvendig programvare p̊a sine maskiner. Kurset avsluttes med en konkur-

ranse hvor deltakerne vil f̊a prøvd ut det de har lært p̊a kurset.

7 Juleverksted

• Dato: 6. desember

• Antall deltakere: 15-25

Sosial sammenkomst hvor vi lager julepynt og julekort til instituttets juletre.
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8 Kranførerkurs

• Dato: 22. august

• Antall deltakere: 5-10

Her inviterer vi alle til å f̊a prøve ølkranene bak baren i kjelleren v̊ar Escape.

Et tiltak for å engasjere folk til å jobbe i baren, og kanskje f̊a flere engasjert

i v̊ar forening.

9 Magic the Gathering spillkvelder

• Dato: 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober, 24. okto-

ber, 7. november og 21. november

• Antall deltakere: 10-25

Magic the Gathering er et kortspill som mange studenter er interessert i. De

holder da spillkvelder omtrent annenhver onsdag i Escae, hvor de møtes for

å diskutere spillet, spille sammen og mot hverandre, og for å holde konkur-

ranser.

10 Styremiddag

• Dato: ikke bestemt

• Antall deltakere: 8-15

Vi har noen flotte styremedlemmer i foreningen som fortjener å bli satt pris

p̊a for den jobben de gjør i foreningen v̊ar. For å gjøre dette vil vi gjerne

invitere styrene p̊a en middag. Denne middagen nytes enten p̊a restaurant,

eller hjemme hos et styremedlem som lager maten.

11 Whisky-seminar

• Dato: 17. oktober

• Antall deltakere: 10-25

Dette er blant v̊are høy-kulturelle arrangementer. Seminaret holdes av Chris

Maile, som jobber proffesjonelt med seminarvirksomhet p̊a dette domenet.
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12 Ølskole

• Dato: 5. september

• Antall deltakere: 20-30

Vi inviterer en representant fra Aass bryggerier til Escape med et sortemang

av øl. Her f̊ar vi høre historie om bryggeriet, lære om øl, smake p̊a øl og lære

hvilken mat som passer til hvilken øl.
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Inntekter
3 010 Salgsinntekter, høy mva 577 500,00 kr
3 011 Salgsinntekter, sprit 9 000,00 kr
3 020 Salgsinntekter, middels mva 2 000,00 kr
3 030 Medlemskapsinntekter 21 000,00 kr
3 050 Økonomisk støtte 122 100,00 kr
3 055 Økonomisk støtte fra tidligere 0,00 kr
3 115 Arrangementsinntekter 85 000,00 kr
3 630 Utlånsinntekter, Escape 5 000,00 kr

Sum 821 600,00 kr

Utgifter
4 010 Innkjøp varer, høy mva 423 000,00 kr
4 011 Innkjøp sprit 6 000,00 kr
4 012 Innkjøp vareprøver 3 000,00 kr
4 020 Innkjøp varer, middels mva 27 000,00 kr
4 030 Utlegg ved egne arrangement 146 000,00 kr

Sum 605 000,00 kr

Kostnader
6 540 Inventar 0,00 kr
6 550 Driftsmaterialer 17 100,00 kr
6 555 Forbruksmaterialer 5 600,00 kr
6 800 Kontorrekvisita 1 000,00 kr
6 820 Trykksaker 1 875,00 kr
6 840 Aviser, tidsskrifter 10 000,00 kr
6 860 Møter, kurs, oppdatering mv. 10 000,00 kr
6 865 Kurs og prøver, Escape 600,00 kr
7 020 Vedlikehold 15 000,00 kr
7 135 Taxi 47 200,00 kr
7 320 Reklamekostnader 2 000,00 kr
7 325 Reklamekostnader, SMS 1 000,00 kr
7 350 Representasjon 13 000,00 kr
7 355 Orden 2 000,00 kr
7 500 Forsikringspremier 0,00 kr
7 600 Lisensavgifter 0,00 kr
7 650 Statlige gebyrer 0,00 kr
7 710 Generalforsamling 3 000,00 kr
7 715 Interne goder 45 000,00 kr
7 810 Tilbakebetaling av økonomisk støtte 0,00 kr

Sum 174 375,00 kr

Inntekter 821 600,00 kr
Utgifter 605 000,00 kr
Kostnader 174 375,00 kr
Resultat 42 225,00 kr

Kontonr Kontonavn Høst
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Balanse detaljertCybernetisk Selskab
Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode  1
t.o.m. periode 7., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer
1510 Kundefordringer -27 958,00-27 958,00

-27 958,00Sum Kundefordringer 0,00-27 958,00 0,00

-27 958,00Sum Fordringer 0,00-27 958,00 0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1910 Kasse 1 882,00 12 283,001 882,00 12 283,00

1911 Kasse, bar -14 905,02 -10 796,50-14 905,02 -10 796,50

1912 Kasse, medlem 660,00 4 110,00660,00 4 110,00

1913 Kasse, Bong 30 558,00 8 585,0030 558,00 8 585,00

1915 Kort-terminal 1, bar 8 828,00 -157,008 828,00 -157,00

1920 Bank, Driftskonto, Cybernetisk Selskab 53 764,76 116 251,5153 764,76 116 251,51

1925 Bank, Regningskonto, Escape 165 981,73 36 673,32165 981,73 36 673,32

246 769,47Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 166 949,33246 769,47 166 949,33

246 769,47Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 166 949,33246 769,47 166 949,33

218 811,47Sum Omløpsmidler 166 949,33218 811,47 166 949,33

218 811,47Sum Eiendeler 166 949,33218 811,47 166 949,33

Gjeld og egenkapital
Egenkapital

Opptj. egenkapital
Annen egenkapital

Udisponert resultat -190 234,05 -39 429,02-190 234,05 -39 429,02

2050 Annen egenkapital -143 591,27 -143 591,27

2090 Udekket tap 14 316,04 14 316,04

-190 234,05Sum Annen egenkapital -168 704,25-190 234,05 -168 704,25

-190 234,05Sum Opptj. egenkapital -168 704,25-190 234,05 -168 704,25

-190 234,05Sum Egenkapital -168 704,25-190 234,05 -168 704,25
Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2410 Leverandørgjeld 8 792,36 399,598 792,36 399,59

2415 Leverandørgjeld, delvis betalt 2 772,002 772,00

2420 Utlegg av medlemmer 3 021,78 3,553 021,78 3,55

14 586,14Sum Leverandørgjeld 403,1414 586,14 403,14
Skyldig offentlige avgifter
2710 Utgående, høy mva -106 265,96 -40 031,20-106 265,96 -40 031,20

2715 Utgående, middels mva -393,01 -65,26-393,01 -65,26

2720 Inngående, høy mva 47 613,09 37 455,4347 613,09 37 455,43

2725 Inngående. middels mva 8 869,11 2 256,888 869,11 2 256,88

2726 Inngående, lav mva 122,21 53,93122,21 53,93

2750 Oppgjørskonto merverdiavgift 6 891,00 1 682,006 891,00 1 682,00

-43 163,56Sum Skyldig offentlige avgifter 1 351,78-43 163,56 1 351,78

-28 577,42Sum Kortsiktig gjeld 1 754,92-28 577,42 1 754,92

-28 577,42Sum Gjeld 1 754,92-28 577,42 1 754,92

-218 811,47Sum Gjeld og egenkapital -166 949,33-218 811,47 -166 949,33

Utskrevet av Cybernetisk Selskab 29.08.2012 11:22:53. Side 1



Notat til regnskap 2011 

 

Da regnskapet for 2011 ikke er 100% ferdigstilt, har vi valgt å ikke legge ved dette for å ikke 

gi misvisende tall. 

Om ønsket kan vi oversende dette til Fordelingsutvalget så snart dette er klart. 

 

Med vennlig hilsen, 

Fredrik Gjertsen 

Kasserer CYB 



Semesterberetning v/ Leder, vår 2012
 
Dette semesteret har vært et krevende semester til en viss grad. Vi startet med to helt nye 
styrer, med unntak av kasserer, og mye av arbeidet har vært å komme inn i rutinene som de 
tidligere styrene har lagt til grunne for. Det har vært svært lærerikt; men også krevende til tider. 
Jeg vil i den anledning takke tidligere styremedlemmer for den hjelpen de har gitt oss.
 
Vi startet dette semesteret med semesterstartfest i samarbeid med Realistforeningen (RF). 
Dette var en samarbeidsidé som ble luftet litt før jul, men planleggingen begynte i starten av 
semesteret. Det var en god ting for Cybernetisk Selskab (CYB) å arrangere fest sammen 
med RF, på den måten fikk vi introdusert flere studenter fra campus til foreningen vår, og 
vi knyttet sterkere bånd med RF. Det var et vellykket samarbeid, og samarbeid om slike 
arrangementer videre er noe jeg vet det neste styret vil holde øynene åpne for. Samarbeidet 
med festforeningen Insomnia har vi også fortsatt med i dette semesteret, med stor suksess. 
 
Man fortsatte semesteret med den tradisjonelle skituren til Hemsedal, 3. februar. Denne turen 
var svært vellykket, og er et sterkt sosialt arrangement i CYBs arrangementsmasse. Videre ble 
det arrangert filmkvelder, internfester og samarbeidsfester; totalt 2 filmkvelder, og den siste og 
tredje er førstkommende mandag, har blitt gjennomført og 2 internfester har blitt arrangert, samt 
1 jentekveld i samarbeid med Verdande. Jentekvelden til CYB har blitt avviklet da Verdande 
igjen har blitt aktiv og tatt over dette arbeidet. 
 
Også CYBs brett- og rollespillgruppe har holdt et høyt aktivitetsnivå dette semesteret, og 
de har arrangert mange kvelder både for nybegynnere og viderekomne. Man har også via 
denne gruppen skapet seg flere medlemmer til CYB som ikke tilhører Ifi. Styrearbeid har blitt 
gjennomført med 3 hovedstyremøter samt ett fellesmøte sammen med kjellerstyret. Dette 
fellesmøtet er noe vi har startet med for å styrke kommunikasjonen mellom de to styrene - noe 
som må jobbes videre med også neste semester.
 
Vi har gått til innkjøp av pingvindrakter for økt promotering av foreningen og kjelleren, disse er
prøvet ut og tiltrakk seg stor oppmerksomhet! Prosessen med å få banner i Escape er også i 
gang, dette vil forhåpentligvis bli klart mot slutten av sommerferien.
 
Videre i semesteret er det klart for Hawaii party i samarbeid med Verdande før 
eksamensperiode for alvor starter.
 
 
Ole Henrik Hellenes,
Leder Cybernetisk Selskab
Vår 2012



Semesterberetning v/Kjellermogul, vår 2012

Escape er fortsatt en ny kjeller, og vi har vært et nytt styre. Gjennom semesteret

har vi hatt det mye gøy og vi har lært mye. Jeg føler vi har kommer nærmere å

finne ut hva slags sted Escape skal være, og hvem gjestene våre er.

Til tross for mangel på funksjonærer og sporadiske tekniske problemer så har

vi klart å holde puben åpen hver fredag, og vi har klart å bli den eneste stu-

dentpuben på uio der kafeen er åpen daglig dette semesteret! Det har ført til en

stødig økning av gjester både i kafe og bar.

Men såklart, en ny kjeller får alltid litt kritikk, og noe av det vi har blitt kritisert

for har vært manglende utvalg og et litt kjedelig og sterilt utseende. På slutten

av dette semesteret har vi prøvesmakt mange nye typer drikkevarer og vi har

ordnet en avtale med Kandu ang lån av bilder fra Pikslar-utstillingen, så det er

bare å glede seg til høsten!

Vi har også jobbet med å sette en musikkprofil på kjellern og vi har pussa litt på

rutinene våre, noe som har hjulpet en del på svinn og hjulpet oss med å unngå

et underskudd, noe som er veldig bra for en kjeller i oppstartsfasen.

Alt i alt har det vært et vellykket semester, og jeg gleder meg veldig til å se

hvordan Escape vil utvikle seg videre med et nytt semester og nye styremed-

lemmer!

Vegard Angell,

Kjellermogul Cybernetisk Selskab
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