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Fordelingsutvalget 

Institutt for Informatikk v/ koordinator Mathias Johan Johansen 

 

Oslo, 10. mars 2016 

 

 

Søknad om prosjektmidler: foreningsfesten 2016 

Søknadskomiteen (ref. neste avsnitt) søker herved Fordelingsutvalget (FU) om støtte til å 

gjennomføre et felles foreningsarrangement, og søknadssummen beløper seg til 53.200 

kroner. Budsjett for arrangementet er vedlagt. Dersom søknaden blir innvilget ønsker vi 

beløpet overført til Navet sin konto på kontonummer: 6094.05.68482. 

Foreningsfesten de fire foregående årene er ansett som svært vellykkede og dette 

arrangementet har nå etablert seg som en årlig tradisjon. Utover egenandel er 

arrangementet fullfinansiert gjennom midler fra FU, så vi håper FU ønsker å ivareta denne 

tradisjonen. Vi har ingen inntekter utover egenandelen ved dette arrangementet, så vi har 

ingen mulighet til å ende med overskudd, annet enn dersom utgiftene blir lavere enn 

budsjettert. I så fall vil differansen i sin helhet overføres tilbake til Fordelingsutvalgets konto. 

Ved to tidligere anledninger har vårt regnskap blitt tilfeldig valgt ut til gjennomgang. I 

forbindelse med dette har regnskapet for foreningsfesten blitt rutinemessige kontrollert og 

gjennomgått av koordinator, og vi har tidligere ikke mottatt bemerkninger på innlevert 

budsjett eller regnskap. 

 

Søknadskomiteen 

I år som tidligere har vi nedsatt en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra flere 

foreninger. Denne søknaden er sendt på vegne av Navet og Cyb. Vi håper naturligvis at flere 

foreninger vil være med å hjelpe til, og alle som ønsker å bidra er velkomne. 

Søknadskomiteen består i år av: 

- Navet v/ Kristin og Espen 

- Cyb v/ Odd-Tørres 

- Studielaben v/ Emilie 

Juridisk ansvarlige for prosjektet blir Emilie og Kristin, mens Espen blir økonomisk ansvarlig. 

 

Bakgrunn og arrangementets formål  

Etter at vi flyttet inn i Ole Johan Dahls hus har studentforeningene ved Institutt for Informatikk 

bidratt til å skape et sosialt og engasjerende studentmiljø. Dette bekreftet også instituttets 

ledelse da de på 35-årsfesten delte ut «instituttleders ærespris for 2011» til 

studentforeningene. Det er ingen tvil om at styrene og medlemmene i studentforeningene 

gjør en stor innsats for å holde de sosiale og faglige aktivitetene oppe.  Derfor ønskes det å 

arrangere en stor foreningsfest for alle aktive styrer og medlemmer for å hedre det arbeidet 

som gjøres.  
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Formålet med denne festen er todelt: (1) å skape et bedre samhold, kommunikasjon og 

samarbeid mellom de ulike foreningene, samt alle enkeltpersonene som engasjerer seg i 

disse foreningene, og (2) gi en fortjent klapp på skulderen til de som har vært med på å bidra 

til å få til det vi har fått til, og inspirere til videre engasjement og tiltak. Det er viktig å 

understreke at denne festen ikke er en ren hyggefest med masse drikke eller internfest i 

tradisjonell forstand, men heller en liten påskjønnelse og oppmerksomhet rettet mot de som 

gjør en god innsats ved instituttet. Følgelig vil taler, utmerkelser og presentasjoner bære preg 

av at vi gjør dette for å si «takk for innsatsen, og stå på videre».  

 

Deltagerliste 

Foreningsfesten er et åpent og demokratisk arrangement hvor hver forening selv bestemmer 

hvem de ønsker å invitere. Fordi vi primært ønsker å holde festen for de som er aktive og 

engasjerte gir vi ikke foreningene carte blanche til å invitere alle medlemmer, men vi setter 

en maksgrense for hver forening, og så får de selv velge hvem som vil stille. Vi ønsker å 

bruke anslag fra de fire siste årene på hvor mange vi tillater fra hver forening. Alle foreninger 

tilknyttet IFI vil bli invitert; nærmere bestemt FUI, CYB, Navet, dagen@ifi, Mikro, PING, 

Verdande, PI:SK, Fifi, ProgNett, Teknat, MAPS, Ifi-Ordenen, Rotor, og Fadderstyret. I tillegg 

ønsker vi å invitere MNSU, samt Ifi-representanter fra BESK, StartUiO, UiO Paintball, 

UniPlay og SFE. Fordi foreningslivet ved instituttet til stadighet vokser har vi i år ekstra 

mange nye foreninger som ønskes velkommen inn i varmen: Defi, Ifi Sjakk, Applitude, 

Kodeklubben, IFI-Avis, Ifi Makers og Svett. Vi forventer følgelig en økning på ca. 20 personer, 

dvs. maks 140 personer. Budsjettet baserer seg på dette anslaget. For de fleste foreninger 

er omtrentlig antall avklart, og for øvrige foreningene har vi satt en maksgrense basert på 

styrets størrelse, samt vårt anslag av aktive medlemmer.  

Vedlegg 1: Deltagerliste fra i fjor 

 

Tentativ plan for kvelden 

Tid Aktivitet Beskrivelse 

19.00 Velkomstdrink Enkel mottakelse utenfor Simula-auditoriet med velkomstdrink 
og mingling. Konferansier ønsker velkommen og informerer 
kort om kveldens planer. 

19.30 Middag i kantinen Tapasmiddag. Vi bruker langbordene i kantinen. 

20.00 Taler, sanger, 
utdelinger og 
presentasjoner 

Spesifisert i neste avsnitt. 

21.30 Foreningsquiz og 
konkurranser 

Spesifisert i neste avsnitt. 

23.00 Festen flytter ned 
til Escape 

Vi stenger lokalene og flytter alle ned i kjelleren Escape. Vi 
slår oss sammen med deres fredagspub og fortsetter festen 
der. 
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Taler, utmerkelser og presentasjoner 

Vi ønsker å ha en konferansier for kvelden. Hvem det blir er ennå ikke avklart. Vi bruker 

trappen opp til kantinemessaninen eller en egen scene foran den store veggen som podium 

for taler, allsang og presentasjoner. For å få frem det sanne formålet med denne festen 

ønsker vi i løpet av kvelden å ha følgende innslag: 

- Korte taler om viktigheten av vårt bidrag, samt inspirasjon rundt studentmiljøet 

Her tenker vi på Mathias/Andreas (FU) og kanskje noen av de nye foreningene. 

 

- Kort presentasjon av nye foreninger 

Leder eller andre representanter for nye foreningen kommer opp og sier et par ord 

om hvem de er, hva de driver med, og hvilke større ting de har jobbet med i det siste. 

 

- Allsang 

Dette må dobbeltsjekkes med Cyb, men de har i flere av sine selskaper allsang. 

Kanskje vi kan få til noe liknende? Eller lage en ny sang? 

 

- Utdelinger 

Selv om alle har gjort en god jobb er det noen som har gjort en ekstra solid jobb. Det 

er derfor ønskelig å trekke frem disse på podiet slik at vi for alvor får gitt disse en 

ordentlig klapp på skulderen. Nåværende leder (eller andre i foreningen) gir en rask 

presentasjon av vedkommende, og deler så ut en plakett.  

 

Foreningsquiz og konkurranser 

Erfaringsmessig ønsker vi å begrense antall konkurranser, og i all hovedsak ønsker vi én 

stor konkurranse: 

- Foreningskonkurranse 

En battle eller quiz mellom de ulike foreningene. Hvem vet egentlig mest om de andre? 

Per Wessel Nore er underholdningsansvarlig og tar ansvar for dette. 

 

Budsjett 

Som budsjettet viser har vi ingen egenkapital da det søkes om penger til dette 

arrangementet uavhengig av foreningenes egenøkonomi. Dette er et dagsarrangement som 

skal gå i null, og det bør ikke koste noen forening noe å gjennomføre dette. Derfor ønsker vi 

å understreke hvordan hele prosjektet avhenger av tilskudd fra FU. 

Budsjettet er utformet i henhold til SIO-Læringsmiljøs budsjett- og regnskapsmal. Alle 

utgiftsposter er spesifisert i et eget vedlegg. Budsjettet er delt opp etter inntekter og 

henholdsvis faste og variable kostnader. Vi vet fortsatt ikke hvor mange som faktisk melder 

seg på arrangementet, men tar utgangspunkt i fjorårets antall som var 121 personer i tillegg 

til et par som ikke spiste mat. Utover dette har vi invitert nyetablerte foreninger og andre 

ildsjeler ved instituttet og regner derfor med å ende på ca. 140 deltagere ved årets fest. 
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Vedlegg 2: Budsjett 

 

Egenandel 

Vi tar i denne søknaden utgangspunkt i at det kommer 140 personer på arrangementet. Som 

tidligere diskutert ville det ideelle vært om hver forening kunne sponset egenandelen til sine 

medlemmer, men dessverre har kun de færreste foreninger anledning til å gjøre dette.  

For å dekke alle våre utgifter trenger vi til sammen 529,4 kroner per deltager. Dette beløpet 

er 9 kroner lavere enn i fjor. Vi har forsøkt å gjøre alle innsparinger som er mulig, og det er 

hovedsakelig de variable kostnadene som øker. Vi forventer ca. 20 deltagere mer enn i fjor 

ettersom vi har invitert nye foreninger. Dermed øker også de utgiftene som ikke dekkes 

gjennom egenandelen.  

Alternativet er som tidligere å øke egenandelen på festen til 200 kroner per person, noe som 

vi redusere støtten fra Fordelingsutvalget per deltager til ca. 330 kroner. Men fordi vi jobber 

med variable tall må vi samtidig anta at antall deltagere også synker ved økt egenandel og 

dermed vil også behovet for økt støtte fra FU stige for å kunne dekke over faste kostnader. 

I fjor innvilget Fordelingsutvalget en støtte på 387,6 kroner per deltager, mens vi i år altså 

søker om støtte på 380 kroner per deltager. Med utgangspunkt i 140 deltagere beløper 

søknadssummen seg derfor til 53.200 kroner. 

 

Spesifisering av utgiftsposter 

4310 ”Catering: tapasmiddag” 

Denne posten dekker tapasmiddag. Til tross for rabatten vi mottar fra Elvebredden Catering 

gjennom universitetets rammeavtale har mat- og serviceprisene fortsatt økt. Vi har i år valgt 

tapasmiddag levert av Stunt Squad, noe som sparer oss for litt penger. Vi velger 

tapasmiddag av flere årsaker, men først og fremst fordi det er høytidelig, og samtidig fritar 

oss for spesialbestillinger for vegetarianere, allergikere og andre med matintolleranse eller 

restriksjoner.  

Vedlegg 4: Tilbud fra cateringselskap 

 

4320 ”Drikke til middagen” 

Vi ønsker å servere drikke til maten, enten øl eller vin. Ved påmelding krysser man av for 

hvorvidt man ønsker øl eller vin, og så kjøpes dette inn fra butikk eller Escape til kostpris. Vi 

vil også ha et alternativ for de som ønsker alkoholfrie alternativer. 

 

4320 ”Velkomstdrink” 
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Denne posten er et ledd i å gjøre dette til litt mer enn en middag, og planen er å ønske alle 

velkommen med en liten velkomstdrink. Utgiftene går til å kjøpe inn 15 flasker med billig 

musserende, samt plastkopper, og alternativer for de som ønsker alkoholfritt. Dette er færre 

flasker enn i fjor, så vi skalerer tilbake til tross for flere deltagere. Utgiftene er kuttet med 10 

kroner siden i fjor. Dette vil bli servert utenfor Simula-auditoriet før vi flytter oss inn i kantinen.  

 

5200 ”Gaver” 

Vi får hjelp fra tre personer/enheter som vi gjerne vil takke med en gave. Først og fremst 

kantinen hvor vi får låne bestikk og tallerkener til 140 personer gratis. Det ville ellers vært en 

stor utgiftspost. Videre får vi hjelp fra drift med lyd- og scene, noe som også sparer oss for 

penger. Til slutt har vi inngått en avtale med husøkonomen om at vi slipper ekstra rengjøring 

mot at vi vasker, noe som også resulterer i besparelser. Derfor har vi valgt å kjøpe en 

symbolsk gave til disse personene/enhetene som takk for stor toleranse og godt samarbeid. 

 

6010 ”Leie av scenegulv” 

Etter å ha forhørt oss med diverse foreninger er det lite som tyder på at vi får dekket denne 

utgiftsposten. Dersom vi klarer å oppdrive noe, vil denne utgiften utgå, og beløpet blir ført 

tilbake til FU. 

 

6020 ”Premier til konkurranser” 

For å holde stemningen oppe, samt skape litt uskyldig rivalisering, har vi planlagt et par 

konkurranser, deriblant foreningsquiz. Til dette trenger vi et par mindre premier, og utgiftene 

her er stort sett symbolske. 

 

6700 ”Pynt og dekor” 

Vi har planlagt å pynte med duk, servietter, bordpynt og navnekort. Til dette trenger vi 

diverse småartikler. Vi går for det billigste vi finner, men har erfaringsmessig lært at dette blir 

dyrere enn først antatt og vi har derfor måttet oppjustere budsjettet noe. Dette er også skalert 

opp på grunn av 20 ytterligere deltagere forventet til bords. 

 

6780 ”Vakthold” 

Søknaden hos TA krever vakthold, men vi har ikke fått avklart om vi eventuelt kan bruke 

interne vakter. Escape har som tidligere sagt seg villig til å bistå med vaktgruppen om vi 

skulle trenge vakter, men alt tyder på at vi blir nødt til å bruke G4S-vektere á 400kr per time 

eks. mva.  

Vedlegg 5: Plantegninger over areal som skal benyttes 
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6810 ”Plaketter til utmerkelser” 

Ref. avsnittet om utmerkelser ønsker vi å hedre enkelte personer som har gjort en 

ekstraordinær innsats over flere år for de ulike foreningene. Til disse ønsker vi en ramme og 

et diplom. Utgiftene i sin helhet går til å dekke 14 rammer á 80 kroner.  
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Vedlegg 1: Deltagerliste fra i fjor  

Fullt navn Forening 
 

Fullt navn Forening 

Marte Pedersen CYB 
 

Bernt Wu MNSU 
Jan K. Furulund CYB 

 
Anne-Marthe Hovda MNSU 

Aleksi Luukkonen CYB 
 

Jørgen Gamre Multikopterforeningen 
Vegard Lillevold CYB 

 
Karl Thomas Hauglid Multikopterforeningen 

Gøran Frost CYB 
 

Benjamin Sørlie Ormset Multikopterforeningen 
Silje Dahl CYB 

 
Gard Njåtun Krøyer Multikopterforeningen 

Nikolas Papaioanou CYB 
 

Håkon L'Orange Navet 
Atle Nordland CYB 

 
Martine Rolid Leonardsen Navet 

Fredrik Hov CYB 
 

Ingrid Thorkildsen Navet 
Henrik Steen CYB 

 
Jarle Fosen Navet 

Tarjei Olsen CYB 
 

Magnus Olden Navet 
Ole Kristian Rosvold CYB 

 
Hans Fredrik Fahle Navet 

Jørgen Bauman CYB 
 

Amund Meisal Navet 
Bjørnar Fjeldstad CYB 

 
Khan Sikander Farooq Navet 

Jon Äigin Hübenette CYB 
 

Hanna Rognerud Navet 
Hans Furholdt CYB 

 
Per Nore Navet 

Mette Sundal CYB 
 

Oda Sofie Dahl Navet 
Andreas Lind-Johansen dagen@ifi 

 
Stian Petlund Navet 

Odd-Tørres Lunde dagen@ifi 
 

Axel Rosén PI:SK 
Anna Maria Bukalska dagen@ifi 

 
Mathias Ramm PI:SK 

Malin Aandahl dagen@ifi 
 

Linn Paulsen PI:SK 
Joakim Lindquister dagen@ifi 

 
Maja Pedersen PI:SK 

Kathinka Olsrud dagen@ifi 
 

Marius Bernklev PING 
Torgeir Fladby Fadderstyret 

 
Steffen Lien ProgNett 

Karol K. Serí Fadderstyret 
 

Henning Lund-Hanssen ProgNett 
Christian Sando Rølmann Fadderstyret 

 
Alexander Premer ProgNett 

Esten Leonardsen FIFI 
 

Øyvind Egede-Nissen ProgNett 
Ole Kristian Stumpf FIFI 

 
Alfonso Urbanucci SFE 

Kristoffer Adam Tronerud FIFI 
 

Arnab Guha Majumdar SFE 
Henrik Janson FIFI 

 
Jonathan Ringstad Sonen 

Natalia Smirnova FUI 
 

Veronika Heimsbakk Sonen 
Lars Tveito FUI 

 
Kine Gjerstad Eide Sonen 

Thorvald Munch Møller FUI 
 

Lars Erik Realfsen Sonen 
Emilie Hallgren FUI 

 
Preben Ødegård Aas StartUiO 

Aksel Johnsby FUI 
 

Andreas Gorm Tungland StartUiO 
Kristin Brænden FUI 

 
Åsmund Dæhlen StartUiO 

Nicolai Hagen FUI 
 

Hans Vestneshagen StartUiO 
Magnus Li FUI 

 
Arnt-Christian Isaksen StartUiO 

Mathias Thorstensen FUI 
 

Vegard Dønnem Søyseth TekNat 
Aleksander Pollen FUI 

 
Karine Gran Vifstad TekNat 

Celina Moldestad FUI 
 

Ingrid Grønlie Guren TekNat 
Helga Nyrud FUI 

 
Hans Jørgen Nygårdshaug TekNat 

Lily Xu FUI 
 

Frida Elén Jarborg TekNat 
Anders Rokkones FUI 

 
Kristina Remme Vottestad UPF 

Johan Haavik FUI 
 

Heidi Sand Verdande 
Kristian Hiorth FUI 

 
Terese Røsvik Skjong Verdande 

André Kramer Orten FUI 
 

Tannaz Navaie Roshandel Verdande 
Kjetil Bugge Kristoffersen Ifi Avis 

 
An Nguyen Verdande 

Vegard Angell Ifi Ordenen 
 

Mahasty Assi Verdande 
Martin Haugland Ifi Ordenen 

 
Torgeir Lebesbye PAMP: CYB 

Arne Hassel Ifi Ordenen 
 

Mats Astrup Schjølberg PAMP: CYB 
Øyvind Bakkeli Ifi Ordenen 

 
Johanne Håøy Horn PAMP: dagen@ifi 

Carl Martin Rosenberg MAPS 
 

Marte H. Frøyen PAMP: dagen@ifi 
Bjørn Ivar Teigen Mikro 

 
Bendik H. Kvamstad PAMP: FIFI 

Erlend Ofstad Norendal Mikro 
 

Sigmund Hansen PAMP: FUI 
Marius Lunder Lillestøl Mikro 

 
Jing Kjeldsen PAMP: MAPS 

Nirusan Tharmanathan Mikro 
 

Halfdan Solberg Bechmann PAMP: Mikro 
Espen Wøien Olsen Mikro 

 
Stian Lågstad PAMP: MNSU 

Ina Kullmann MNSU 
 

Mathias Johan Johansen PAMP: ProgNett 
Kristin Nygård MNSU 

 
Jan Ole Skotterud PAMP: Sonen 
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Vedlegg 2: Regnskap fra foreningsfesten 2015 

 

Regnskapet ble sammen med en rapport innsendt FU-koordinator 28. september 2015. 
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Vedlegg 3: Budsjett for foreningsfest 2016 
  Ved 140 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 2500 2500 

6780 Vakthold, G4S 6 400 2400 

6810 Plaketter til utmerkelser 14 80 1120 

7790 Andre kostnader * 1 

 

1800 

 

Sum:     13920 

     

     

 

Variable kostnader Antall Stykkpris Totalt 

4310 Catering: tapasmiddag * 140 260 36400 

4320 Drikke til middagen 140 130 18200 

4330 Velkomstdrink 140 40 5600 

 

Sum:     60200 

     

     

 

Total kostnad     74120 

 

Kostnad per person     529,4 

     

     

 

Inntekter Antall Stykkpris Totalt 

3200 Egenandel 140 150 21000 

3450 Støtte fra Fordelingsutvalget 140 380 53200 

 

Sum:   530 74200 

     

 

Resultat     80 

 

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

* Utover mat inkl. dette levering, returkasser, serveringsutstyr etc. 
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Vedlegg 4: Tilbud på catering fra Stunt Squad 

 

 

Kjøttboller thai style 

Kjøttboller av svin med ingefær, chili, hvitløk, koriander, limeblad og sitrongress  

 

Laksefilet ketjap manis 

Helstekt laksefilet med søt soya og appelsinskiver 

 

Biffkjøtt i rød curry 

Biff og grønnsaker i kokosmelk med curry 

 

Kylling satay 

Ovnstekt kylling med peanøttsaus 

 

Marinert scampi 

Pannestekt scampi marinert i soya og chili  

 

Syrlige grønnsaker 

Syltede, marinerte rotgrønnsaker og pak choi 

 

Nudel- og tangsalat 

 

Hvit ris 

 

Rekechips 

Med sweet chilisaus og frisk koriander 

 

260,- ink 15 % mva 
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Vedlegg 5: Plantegninger over areal som skal benyttes 

Tegningsgrunnlag © Lund Hagem  

Arkitekter AS og Zinc AS.     

Bearbeiding v/Terje K. 

 

Ole Johan Dahls hus, plan 1, sørenden 
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Ole Johan Dahls hus, plan 2, sørenden 

 

 

 


