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Søknad om prosjektsstøtte for Ifi Skitur 
Hemsedal 2013
CYB ønsker å gjennomføre den tradisjonelle skituren til Hemsedal, og vil med dette søke om 
prosjektsstøtte for Ifi Skitur Hemsedal 2013.
 
I år ønsker vi også å utvide tilbudet med en ekstra hytte, i håp om å få med oss alumni-
studenter, og på den måten skape bånd mellom gamle og nye studenter. En evt støtte fra FU 
vil bare gå nåværende studenter til gode, alumnistudenter skal dekke hele turen selv. Med det i 
tankene, har vi klart å tilby turen til følgende priser:
 

● Studenter: kr 1 300,- (som i fjor)
● Alumni: kr 2 100,-

 
Da det har vært vanskelig å skille ut bilagene tilknyttet skituren til et eget regnskap, har vi 
dessverre ikke nøyaktig kunnskap om evt overskudd. Men rapporten tilsier at pengene ble brukt 
som budsjettert, og vi har derfor ikke satt opp penger fra tidligere år med i budsjettet.
 
For å sikre seg gode hytter, har arrangementsgruppen allerede vært i kontakt med Skistar, 
og hyttene er booket. Vi beklager om dette er vanskeliggjør søknaden for FU, men håper på 
forståelse. Hyttene er de samme som i fjor, i.e. 12-mannshytter med kjøkken, to eller flere 
bad og, badstue. Ellers er man i dialog med OSI Ski om å dele utgiftene til en buss nr 2, så 
prisoverslaget bør være riktig.
 
Ifi har sagt de vil støtte oss, slik de pleier å gjøre, men på grunn av deres økonomiske situasjon, 
så vil de overføre beløpet i 2013.
 
For utbetalingsinformasjon kan man se på CYBs generelle søknad om driftsstøtte.
 

  

André Boganskij Amundsen
Leder for CYBs arbeidsgruppe Ifi Skitur

Veronika Heimsbakk
Leder CYB

VEDLEGG
1. Budsjett Ifi Skitur Hemsedal 2013
2. Rapport Ifi Skitur Hemsedal 2012



Inntekter
3 050 Økonomisk støtte 40 000,00 kr

Institutt for informatikk 20 000,00 kr
Fordelingsutvalget 20 000,00 kr

3 115 Arrangementsinntekter 87 600,00 kr
Billetter, studenter 62 400,00 kr
Billletter, alumni 25 200,00 kr

Sum 127 600,00 kr

Utgifter
4 030 Utlegg ved egne arrangement 125 875,00 kr

Hemsedal Booking 86 400,00 kr
Leie av buss 14 300,00 kr
Hemsedal Booking, alumnihytte 21 600,00 kr
Leie av buss, alumni 3 575,00 kr

Sum 125 875,00 kr

Inntekter 127 600,00 kr
Utgifter 125 875,00 kr
Resultat 1 725,00 kr

Kontonavn Budsjett 2013
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1 Arrangører

kajafls andeas andrebam

2 Oppstart

Arbeid ble startet tidlig i september.

Det ble tatt kort på mail og ved tilfeldige møter at vi i år skulle satse på hyttene i Veslestølen. pga at de er store
og at de har Badstu. Datoen ble satt til 3-5. feb.

Andrebam bestilte 4 hytter i veslestølen av skistar.com/hemsedal 13. sept (via gruppe@skistar.com). Noe
klønete at skistar ønsket en underskrevet kontrakt tilbake (print->sign->scan->send). Skistar ville ha 45000
betalt 20. oktober og resten (55700) 20. november). Vi fikk pratet med skistar og utsatt den andre betalingen til
1. des. Pga disse korte tidsrammene startet vi påmelding til turen omgående. Det viste seg å være en god ide.
Påmelding ble som vanlig regisrert i en google-form og cyb.no/skitur.

Også i år ble det bestemt å bestille med både skikort og buss fra hemsedal. Skikort fordi de fleste skal stå, og
fordi turen da gir bedre inntrykk ovenfor ifi. (De likte ikke fylle-tur preget som var før). Det bør presiseres
overnfor skistar at vi ønsker skikort for kveldskjøring fredag også.

Buss ble bestilt gjennom Hemsedal fordi det har vist seg å være mest praktisk og (tilnærmet) billigst.

Påmeldinger gikk greit og penger kom inn i tide. Det kan være en ide å minne økonomigruppa på betalingene et
par dager før de forfaller.

Vi styret masse med å få til en hytte til, men folk var for trege til å melde seg på til det. Hvis man finner en god
løsning på transport er det noe å vurdere fra starten neste år.

3 Gjennomføring

Infomail ble sendt ut i uka før turen.

Som vanlig hadde vi en quiz på turen opp. Kveldskjøringen ble avlyst pga været.
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4 Ting å forbedre

Høre med skistar om det er mulig at de sender minibussen en ekstra runde for å hente folk og bagasje når vi
skal ut av hyttene søndag morgen. Gi ut romlister noen dager før vi drar. (Og si at eventuelle endringer ordnes
på bussen) Hytta som ender opp som party-hytta bør få noe hjelp til opprydning.

5 Ting å holde fast på

Veslestølen er BRA hytter. Bestilling og påmelding i september.

Retrieved from "http://cyb.ifi.uio.no/aktiv/index.php?title=IFI_Skitur_Hemsedal_2012&oldid=7253"

Categories: In progress Vår 2012 Arrangementsrapport

This page was last modified on 19 September 2012, at 07:08.


