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Fordelingsutvalget 

Institutt for Informatikk v/ koordinator Mathias Johan Johansen 

 

Oslo, 17. april 2015 

 

 

Korrigert søknad om prosjektmidler: foreningsfesten 

2015 

Vi viser til opprinnelig søknad som ble innvilget på møtet 20. mars, og søker herved 

Fordelingsutvalget (FU) om støtte på ytterligere 9.690 kroner utover beløpet som ble innvilget. 

I den opprinnelige søknaden var det budsjettert med at vi forventet 100 deltagere. Ved 

påmeldingsfrist var det 125 påmeldte fra 22 foreninger til årets foreningsfest. Det er 35 flere 

enn i fjor, og 25 flere enn vi hadde budsjettert med. Vi søker derfor om støtte til disse 25 

ytterligere personene som ønsker å delta. Dersom FU ikke ønsker å støtte Foreningsfesten 

med disse midlene vil vi måtte avvise de 25 sist påmeldte, noe som aldeles ikke er ønskelig. 

Vi er klar over at det virker noe uryddig å ettersøke støtte for å gjennomføre arrangementet, 

men med det nye tilskuddet av inviterte foreninger var det vanskelig å vite hvor mange vi kunne 

vente oss akkurat i år. Vi anser dette derfor som et unntakstilfelle. 

Utover de variable kostnadene, har denne økte andelen deltagere også påvirket noen av 

kostnadene som tidligere har vært faste. Blant annet trenger vi et litt annet type scene- og 

prosjektoroppsett for å få plass til alle rundt bordene i kantinen, og vi trenger videre mer duk 

og pynt. Støttebehovet per student er følgelig forandret (redusert med 4,4 kr per student), og 

denne oppdaterte søknaden tar utgangspunkt i en støtte på 387,6 kroner per student x 25 

ytterligere deltagere. 

Vedlagt er oppdatert budsjett. Dersom søknaden blir innvilget ønsker vi beløpet overført til 

Navet sin konto på kontonummer: 6094.05.68482. 

Vennlig hilsen Foreningsfestkomiteen 
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Vedlegg 1: Korrigert budsjett for foreningsfest 2015   

Ved 125 oppmøtte      

       

 Egenkapital Antall Stykkpris Totalt   

1900 Kasse   0   

1920 Brukskonto   0   

1925 Sparekonto   0   

 Sum:     0   

       

       

 Faste kostnader Antall Stykkpris Totalt   

5200 Gaver til drift, kantine, adm. og økonom 4 400 1600   

6010 Leie av scenegulv 1 3000 3000   

6020 Premier til konkurranser 10 150 1500   

6700 Pynt og dekor 1 1000 1000   

6780 Vakthold, G4S 6 400 2400   

6810 Plaketter til utmerkelser 12 75 900   

7790 Andre kostnader * 1  1800   

 Sum:     12200   

       

       

 Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt   

4310 Catering: tapasmiddag * 125 280 35000   

4320 Drikke til middagen 125 110 13750   

4330 Velkomstdrink 125 50 6250   

 Sum:     55000   

       

       

 Total kostnad     67200   

 Kostnad per person     537,6   

       

       

 Inntekter Antall Stykkpris Totalt   

3200 Egenandel 125 150 18750   

3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 100 387,6 48450   

 Sum:   537,6 66700   

       

 Resultat     0   

       

 * Andre kostnader: kopper, servietter etc., armbånd til skjenkesone   

 * Utover mat inkl. dette levering, returkasser, serveringsutstyr etc. 

 


