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Fordelingsutvalget (FU)
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Søknad om arrangementsstøtte til Ifi Studentgalla
CYB er i planleggingen av sin fjerde studentgalla, som inkluderer en treretters middag
m/servering, samt etterfest i Escape med tradisjonelle innslag. I år som i fjor ønsker vi å øke
antallet plasser, fra 65 til 80 plasser. Av disse er 58 satt av til studenter, 20 til ikkestudenter
(primært alumni og ansatte), og 2 gis bort (til skjenkemester og barfunksjonær, som jobber gratis
ellers).
Med denne søknaden ønsker CYB å søke om arrangementsstøtte på kr 35 000. Vi søker også
om en underskuddsgaranti, i tilfelle vi skulle ha større utgifter enn planlagt. Evt overskudd vil gå
tilbake til FU.
Med dette ønsker vi å signalisere at arrangementet skal være et prosjekt som skal gå i null, hvor
CYB ikke forventer noe overskudd eller underskudd. Vi mener dette er en grei ordning som gjør
at CYB ikke ender opp i samme situasjon som fjoråret, hvor vi endte opp med et underskudd på
kr 4 712,64, som CYB dekket.
Grunnen til at vi søker om såpass mye mer enn hva vi gjorde i fjor, er at vi i år ønsker at FU skal
dekke støtten som CYB vanligvis har bidratt med tidligere. Det er også en økning knyttet til at vi i
år øker antall plasser samtidig som vi har senket billettprisene for studenter. Vi kjøper også inn
drikke av bedre kvalitet enn i fjor, som i kombinasjon med flere deltakere øker drikkeposten
betraktelig. Det vi har igjen av drikke etter gallaen vil overføres til CYB sitt lager, en overføring
som også slår inn når vi skal beregne resultatet til gallaen (og evt hvor vi mye vi skal overføre
tilbake til FU).
Fjorårets underskudd skyldes hovedsaklig en dyrere avtale med SiO Servering enn planlagt. I år
har vi derfor gjort et bredt søk for å finne en billigere leverandør, og valget vårt falt på Solglimt. Vi
har også valgt å bruke funksjonærer i CYB som servitører. Dette har gjort at vi har klart å få ned
gjennomsnittskostnaden på hver deltaker fra kr 856,10 til kr 536,90.
Billettprisene legger vi på kr 290 til studenter (ned fra kr 360 i fjor) og kr 590 til ikkestudenter (opp
fra kr 585). Vi tror dette er priser som vil lokke flere studenter med på middagen (vi tror også at
ikkestudenter er villige til å betale den litt økte prisen).

Vi har allerede startet med promotering av arrangementet gjennom Ifiblekka, i håp om å vekke
interessen blant de nye studentene. Vi innser at dette legger et press på FU, siden det betyr at vi
er avhengig av deres støtte for å gjennomføre et arrangement som allerede er markedsført.
Neste år tenker vi å sende søknaden før sommeren for å gjøre dette mer ordentlig.
Vi tror dette vil bli et vellykket arrangement, og håper på FU sin støtte.

Andreas LindJohansen
Gallasjef

Jan Furulund
Leder, CYB

Vedlagte dokument
1. Budsjett Ifigalla 2014
2. Meny
PS: Vi har gjort budsjettet tilgjengelig på nett, hvor man kan se ytterligere detaljer:
http://goo.gl/bPU3Lc

Billetter
Støtte, FU
Støtte, CYB

Budsjett 14
Regnskap 13
23 000,00 kr
27 693,00 kr
35 000,00 kr
15 000,00 kr
0,00 kr
15 000,00 kr

Utgifter
Rekvisita
Lønning servitører
Catering
Drikke

Budsjett 14
Regnskap 13
3 000,00 kr
0,00 kr
6 500,00 kr
11 700,00 kr
36 500,00 kr
43 946,58 kr
12 000,00 kr
6 759,06 kr

Totalt
+ Inntekter
- Utgifter
= Sum

Budsjett 14
Regnskap 13
58 000,00 kr
57 693,00 kr
58 000,00 kr
62 405,64 kr
0,00 kr
−4 712,64 kr

Galla 2014 meny
Forrett
Parmaskinke og fetaost. Serveres med mangochutney på bruschetta.

Hovedrett
Medaljong av reinsdyr (ytrefilet) med rødvinsjysaus, glaserte bakte rotgrønnsaker, stekt
soppblanding og fløtegratinerte poteter.

Dessert
Skogsbærfromasj.

Vegetar
Forrett: Stekt grønnsaksbruschetta med bla avocado, løk, tomater og cayenne
Hovedrett: Grønnsakspolenta
Dessert: Frisk frukt

