MegaGigaFest => KiloFest fadderukene 2014
Fadderstyret planlagte sammen med CYB, Navet og dagen@ifi en stor fest i kantinen i
forbindelse med fadderukene, kalt “MegaGigaFest”. Det ble søkt om prosjektstøtte på kr.
72937,50, fra Fordelingsutvalget.
Til manges store skuffelse måtte arrangementet flyttes til Escape og dermed nedskaleres til kun
200 personer. Årsaken til dette er at det ikke ble godkjent utvidet skjenkeløyve av Næringsetaten i
Oslo til arrangementet.
Ideen til festen kom sent i forrige semester, og ble godkjent av FU 13. juni. Deretter startet
planleggingen av arrangementet. I utgangspunktet har en skjenkesøknad totalt 4 uker
behandlingstid. Denne tiden innebærer ca. 2 uker hos Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
(UiO EA) og 2 uker hos Næringsetaten. Sistnevnte inneholder også en høringsrunde hos Oslo
Politidistrikt.
Grunnet feriestenging hos UiO EA i tidsrommet 30. juni til 4. august ble prosessen forsinket.
Dette medførte at søknad til Næringsetaten ikke kunne sendes før 5. august, under 2 uker før
arrangementet. Dette har tidligere gått bra, og så sene søknader har blitt behandlet tidligere. Vi
kontaktet Næringsetaten for statusoppdatering tidlig uken etter, og får opplyst at de avventer
høringsuttalelse fra Politiet. Normalt sett er det ikke mulig å påvirke denne behandlingstiden, vi
kontaktet likevel Oslo Politidistrikt, kontor for bevillinger og forsøkte å fremskynde behandlingen.
Etter å ha forsøkt å bedre situasjonen klarte ikke Politiet å finne nok ressurser til å behandle
søknaden i tide. Vi fikk derfor opplyst at søknaden ikke kom til å bli behandlet og skjenking i
kantina var ikke tillatt.
De nevnte arrangører satte seg sammen og diskuterte alternativer, og det ble besluttet at eneste
løsning var å flytte arrangementet til Escape. Fordelingsutvalget og alle faddere på Ifi ble deretter
informert om det inntrufne.
Heldigvis var samtlige leverandører og artister meget behjelpelige og utviste forståelse for
situasjonen, slik at kostnadene ble tilpasset et slikt arrangement.
Totalt viser det foreløpige regnskapet et forventet budsjettmessig overskudd på kr. 34 057,73
Vi mener at arrangementet i Escape holdt meget høy kvalitet og kostnadene er forsvarlige,
forholdene tatt i betraktning.
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