Fordelingsutvalget (FU)
v/ Institutt for informatikk (Ifi)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
21.05.2013
Cybernetisk Selskab (CYB)
PB 1080 Blindern
0316 Oslo

Søknad om driftsmidler vår 2013
Vårsemesteret er snart ferdig, og grunnet sen ferdigstilling av økonomiåret 2012, har vi blitt
hengene etter denne våren. Dette betyr at vi noe sent sender denne søknaden men vi ville vite
om vi virkelig trengte midler før vi søkte.
Budsjettet vårt tar høyde for følgende støtte denne våren.

Fordelingsutvalget, drift

10 400,

Fordelingsutvalget, sofa

15 000,

Fordelingsutvalget, samband

10 000,

Ifi, Ifi skitur 2013

20 000,

Summen vi søker fra FU i forhold til drift, fordeler seg på følgende poster:

Kostnader
Premier

500,

Brettspill

700,

Bar/Kafe/Teknisk Utstyr

1600,

Såpe/Vaskemidler

1200,

Service på utstyr

5 000,

Dekor
SMSTjeneste/Blæst

800,
1000,

Premier, Escape
CYB arrangerer quiz og temafester hvor det er premier innvolvert.

Brettspill
CYB sin brettspillgruppe har innvistert i nye brettspil dette semesteret for å øke interessen for
brettspillkveldene. Disse har vist seg å være populære.

Bar/Kafe/Teknisk Utstyr
Escape har stadig behov for nytt utstyr i lokalet.

Såpe
Escape trenger vaskemidler for å holde lokalet rent.

Service på utstyr
Escape har mye dyrt inventar og materiell. Dette krever en del vedlikehold og repreasjoner i
varierende intervaller.

Dekor
Dekor til arrangementer (temafester) i Escape og CYB sin tilstedeværese på andre
arrangemanger som Pubtilpub på biørnegildet og Alle Festers Mor på DNS.

SMS Tjeneste/Blæst
CYB har igjen begynnt å bruke sin SMS tjeneste, og ønsker å bruke denne mer og mer utover til
reklamasjon for arrangementer i CYB.

Med vennlig hilsen,

Sjur Fredriksen
Kasserer, CYB

Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Årsbudsjett 2013
Forløpig resultatregnskap 2013 (januar  april)
Forløpig resultatregnskap 2012 (august  desember)
Utbetalingsinformasjon

CYB er avhengig av støtte for å gjennomføre våres planer for 2013, og håper FU stiller seg
positive til å støtte oss. Vi har også som dere ser av foreløpig regnskap et underskud for
vårsemesteret.

