Fordelingsutvalget (FU)
v/ Institutt for informatikk (Ifi)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
05.06.2013
Cybernetisk Selskab (CYB)
PB 1080 Blindern
0316 Oslo

Søknad om rekrutteringsmidler høst
2013
Da er det snart høstsemester igjen! Vi ser frem til en fin fadder uke og gleder oss til å møte
mange nye studenter som vi kan rekruttere. Vi i styret har planlagt at vi ønkser å gjøre oss mer
synlige enn tidligere og rekruttere fler nye interne som kan være med å drifte Escape.
Budsjettet vårt tar høyde for følgende støtte høsten 2013.

Fordelingsutvalget, drift

20 000,

Fordelingsutvalget, galla

8 000,

Fordelingsutvalget, ifiskitur 2014

20 000,

Ifi, fadderordning*

10 000,

Ifi, ifiskitur 2014

20 000,

Frifond, faglig helg

5 000,

* Fadderstyret søker om disse midlene, men så lenge fadderstyret er underlagt CYB så er det vi
som tar oss av økonomien for denne gruppen.

I tillegg til dette ønsker vi i CYB å søke 9 050, kr til rekruttering i fadderuka.
Summen vi søker fra FU i forhold til dette, fordeler seg på følgende poster:

Kostnader
Kaffebonger til nye studenter

2000,

Rekrutteringfrokost

2000,

Rekrutteringsstand

5050,

Kaffebonger til nye studenter
I fjor ble det lagt ved kaffebonger i IFI blekka som ble delt ut, etter å ha diskutert dette i
hovedstyret ble det til at vi ikke ønsket å bruke penger på det, ettersom blekka ble liggende i
hauger over alt og vi hadde ikke kontroll på flyten av bongene. I fjor gav ikke bongene dekning for
pappkopp for de som ønsket å ta med seg kaffen. I år vil vi at bongene skal dekke dette også.
Kaffebongene vil bli delt ut av styret i Escape, på ekstern stand eller ved andre anledninger.

Rekrutteringsfrokost
I fjor hadde CYB planlagt en rekrutteringsfrokost men denne ble aldri gjennomført i noe godt
omfang. Etter planlegging i hovedstyret skal rekrutteringsfrokosten i fadderuka i år bli større og
bedre. Stand og annen blæst vil være med på å informere studenter om denne aktiviteten og vi
satser på at mange benytter seg av tilbudet i år.

Rekrutteringsstand
Det har lenge vært snakk om å ha en rekrutteringsstand i fojaen for å tiltrekke nye studenter
under fadderukene. I år vil vi gjerne dele ut heliumsballonger til forbipasserende. Ballongene vil bli
trykket med CYBlogoen på begge sider. Helium vil bli kjøpt inn fra Yara Praxair, som vil allerede
kjøper CO2 fra.
Flasken har en kapasitet på 4000 liter gass, noe som vil holde til å fylle ca 250 ballonger.
Ballongene vil bli fylt opp i opplag slikt at vi kan spre utdelingen utover flere dager i ukene.
Posten over er fordelt slik etter tilbud fra levrandører.
Ballonger med trykk

2000,

Tank med helium

2700,

Fyllestuss for ballongene

350,

Med vennlig hilsen,

Sjur Fredriksen
Kasserer, CYB

Vedlegg
1. Se vedlegg fra tidligere søknader denne runden.

Steffen Lien
Kjellermogul, CYB

