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Søknad om prosjektstøtte for Ifi-skitur 
2015

Som i 2013 og 2014 ønsker CYB å arrangere en Ifi-skitur for 2015, og vi vil 
med dette søke om prosjektstøtte fra FU.

I utgangspunktet tenkte vi å tilby nøyaktig det samme som i fjor, dvs. 
buss, overnatting og heiskort til 84 studenter og alumni ved ifi. Vi har fått 
tilbud om de samme hyttene i Hemsedal og hadde regnet med at vi 
trengte 7 av dem. Men etter at påmeldingen ble lagt ut ble samtlige 
plasser fylt etter kun halvannet døgn, og er per dags dato på hele 110 
stykker. Vi ønsker å ha med så mange som mulig, men grunnet at SkiStar 
sine busser (som er de eneste som får lov til å kjøre hele veien til hyttene) 
tar maks 50 stykker setter vi grensen ved 96 stykker, dvs. 8 hytter for 12 
mennesker hver. 

For skituren i våren 2014 var den faktiske kostnaden på 2007 kr per 
deltaker. De fra alumni betalte på 2100 kroner, mens studentene som fikk 
støtte betalte 1300 kr. SkiStar har økt sine priser på hytter og busser slik 
at kostanden per deltaker nå er budsjettert til 2037 kroner. Siden 
studentøkonomien ikke har blitt noe bedre det siste året ønsker vi å tilby 
skituren til studentene til samme pris som før. Tross veldig stor respons 
generelt er det svært få alumni som har meldt sin interesse. Det 
innebærer at fordelingen til denne turen er på 96 studenter og 2 alumni, 
og det er derfor betraktelig flere deltakere vi søker støtte til.

Vi søker derfor FU om kr 50 000,- i støtte, som utelukkende vil gå til å 
subsidiere billettprisen for nåværende studenter.

Som tidligere søker vi også Ifi om kr 20 000,- i støtte. Vi har fått dette 
innvilget tidligere, men dersom Ifi ikke vil støtte skituren søker vi om at FU 
stiller med disse midlene.

Siden påmeldingen er bindende, og vi allerede har fylt opp de plassene er 
det lite sannsynlig at turen vil gå i underskudd. Men vi søker likevel om 
underskuddsgaranti i tilfelle noe uforutsett skulle dukke opp. 



Søknaden er totalt på kr 50 000,-, og en underskuddsgaranti dersom vi 
ikke får fylt opp plassene. Beløpet fordeler seg som følger; kr 30 000,- i 
støtte til nåværende studenter, og kr 20 000,- i støtte som vil bli 
tilbakebetalt hvis vi får støtte fra Ifi. Et eventuelt overskudd vil bli 
tilbakebetalt til FU.
Med vennlig hilsen

Valgerður Ása Guðmundsdóttir               Jan Furulund
Ansvarlig for Ifi-skitur                       Leder CYB
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Budsjettforslag 2015

Inntekter
Antal

l
Pris pr
stykk

 

Innbetalinger 
studenter

94 1300  kr                122 200,00 

Innbetalinger alumni 2 2100  kr                   4 200,00 
Støtte FU    kr                  50 000,00 
Støtte fra Ifi    kr                  20 000,00 
Sum    kr                196 400,00 

Utgifter
Antal

l
Pris pr
stykk

 

Hytter 8 13295  kr                106 360,00 
Heiskort 96 575  kr                  55 200,00 
Buss 2 17000  kr                  34 000,00 
Sum    kr                195 560,00 
Resultat    kr                      840,00 

Regnskap 2014

Inntekter
Antal

l
Pris pr
stykk  

Innbetalinger 
studenter 78 1300  kr                101 400,00 
Innbetalinger alumni 6 2100  kr                  12 600,00 
Støtte FU    kr                  30 000,00 
Støtte fra Ifi    kr                  20 000,00 
Overskudd tidligere år
(ca.)    kr                  11 500,00 



Sum    kr                175 500,00 

Utgifter
Antal

l
Pris pr
stykk  

Hytter 7 12500  kr                  87 500,00 
Heiskort 84 575  kr                  48 300,00 
Buss 2 16400  kr                  32 800,00 
Sum    kr                168 600,00 
Resultat    kr                   6 900,00 
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2015

Cybernetisk selskab søker utbetalt kr 50 000,- i prosjektstøtte til Ifi-skitur 
2014. For utbetaling kan CYB sin konto hos Nordea benyttes.

Med vennlig hilsen

Valgerður Ása Guðmundsdóttir               Jan Furulund
Ansvarlig for Ifi-skitur                       Leder CYB
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