
Søknad om omdisponering av midler 

 

Inntekter Regnskap Inntekter Budsjett Notater: 
3000 Studielabben 22 000,00 3000 Studielabben 22 000,00  
3100 
Fordelingsutvalget(festen) 80 000,00 

3100 
Fordelingsutvalget(festen) 80 000,00  

3200 Fordelingsutvalget 33 500,00 3200 Fordelingsutvalget 33 500,00  
     
Sum 152 500,00 Sum 135 500,00  
     
     
Utgifter  Utgifter   

4000 MegaGigaFest 60 336,26 4000 MegaGigaFest 80 000,00 FU (eget budsjett) 
4100 Premier 4 988,00 4100 Premier 5 000,00 S  
4200 Frokost 1 348,16 4200 Frokost 2 700,00 S 
4300 Mineralvann 0,00 4300 Mineralvann 1 500,00 FU 
4400 Grillmat 9 648,54 4400 Grillmat 15 000,00 FU 
4500 Gaffateip 0,00 4500 Gaffateip 2 000,00 FU 
4800 Møtemat 470,00 4800 Møtemat 500,00 FU 
4900 Styremiddag 3 500,00 4900 Styremiddag 3 500,00 FU 
5000 Ifi-blekka 5 312,50 5000 Ifi-blekka 14 000,00 S 
5100 webhotel 300,00 5100 webhotel 300,00 S 
5200 buffer 4785,00 5200 buffer 5 000,00 FU 
5300 grilling for faddere i 
mai 1 068,46 

5300 grilling for faddere i 
mai 4 000,00 FU 

8300 Rekruterings film 2 000,00 8300 Rekruterings film 2 000,00 FU 
8400 Ekstraordinære 
utgifter 0,00 

8400 Ekstraordinære 
utgifter 0,00  

Sum 97 256,92 Sum 135 500,00  
Resultat 55 243,08 Resultat 0,00  
 

 

4900 Styremiddag og 5200 Buffer 

Vi trengte en ekstra Dj på ctrl+alt+del festen og brukte derfor 400 kr til utstyr og 
420 kr til lønn til en ekstra DJ og valgte å ta disse midlene fra bufferen. 

 

Det oppstå en misforståelse blant oss i styret og vi beklager virkelig for 
dette. Vi trodde at vi hadde egne midler, men det viste seg at dette var 
penger for IFI-blekka fra i fjor som ikke er betalt på grunn av mangel på 
faktura. Dette beklager vi på det dypeste og håper at mulig å løse dette 
på en ryddig måte.  



Vi hadde ved en feil printet ut ca 180 bonger til ctrl+alt+del festen og 
gjorde en veldig dårlig avgjørelse ved å bestemme oss for å ta disse i 
bruk. Vi gjorde det på grunnlag av misforståelsen om at vi hadde egne 
midler og det er derfor vi brukte 7465 kr på bonger. Alle i styret fikk 
dermed ca. 20 bonger hver som takk for innsatsen og arbeidet de gjorde 
for fadderuken 2015, og som de også kunne dele ut til alle fadderne som 
hadde gjort en god jobb for sine fadderbarn. Vi forstår og vet at dette 
aldri skulle ha skjedd, da dette går utenfor rimelighetens grense for bruk 
av foreningsmidler.  

Ettersom at vi gjorde denne feilen ønsker vi i denne søknaden å 
omdisponere enkelte midler for å dekke ubeleilighetene dette har ført 
med seg. Først og fremst ønsker vi å omdisponere Styremiddag (post 
4900), hvorav dette utgjør 3500,-. I tillegg fikk vi utdelt en buffer for 
fadderstyret, som i prinsippet er en post som skal bli stående til de neste 
årene, men i utgangspunktet vil det være mest gunstig å omdisponere en 
del av disse også. Dette vil utgjøre 3965,- for kun bonger. Til sammen 
har vi derfor brukt totalt 4785,- under posten 5200 buffer som da er både 
for bongene og betaling til ekstra DJ og utstyret. Vi er selvfølgelig åpne 
for forslag dersom dette bør gjøres på en annen måte, og vi stiller gjerne 
til høring på nærmeste FU-møte dersom dette er ønskelig. Vi beklager 
igjen for ubeleilighetene og ønsker at dette skal bli ordnet opp i på en 
ryddig måte.  
 


