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Introduksjon
Hvert år holdes det en rekke fester i kantina på IFI, og dette koster en del penger. Hver fest
har en kostnad på rundt 40 000,- i scene-teknisk leie. Dette resulterer i et totalt forbruk på
rundt 200 000,- i året.
Ved å heller kjøpe inn deler av det som trengs for å holde en (mindre) kantine-fest, sparer vi
betraktlig i leie. I tillegg gir dette oss mulighet til å bruke deler av det faste lys-tekniske
inventaret i Escape, slik at vi også kan spare penger i lys-leie (som er nesten halvparten av
kostnadene i et typisk leie).
I tillegg til dette har CYB et ønske om å holde flere fester i kantina, for å dra enda fler folk,
noe som dette prosjektet kan hjelpe betraktilg med. Dette vil da gi tilbake til studentene ved
at de har et større tilbud om fester av en større kaliber utenfor RF.
Her er det også mulighet for å gi andre foreninger på bygget mulighet til å disponere utstyret
gratis om det skulle trengs.
Det vil dog fortsatt forekomme noen leiekostnader for dagen@ifi, og muligens fadderuka,
ettersom dette er større produksjoner.
Alle tall i søknadden er uten mva. med mindre annet er spesifisert.
Det vi spesifikt ønsker å søke penger for er delt i fire:
● Truss og sveivestativ - 26 788,82,● Scene-elementer - 42 628,00-.
● Kabling - 17 498,10,● Frakt - 1 200,00,Totalt kommer kostnadene på 88 112,92,- (u/mva), som gjør at vi søker om
110 153,65,- (m/mva). Dog går dette under driftskostnadder, som gjør at den reele
kostnadden er prisen uten mva.

Kostnadene
I denne seksjonen vil vi forklare hva de tre delene (truss, scene og infrastruktur) består av og
hva de koster.
Totalt ligger målet på at totalpakken er spart inn etter ca. 12 bruk, som med to eventer i året
(dagen@ifi og fredagsfesten i fadderuka) vil bli tjent inn på 6 år. Reelt sett vil dette være
spart inn på under 5 år ettersom man kan ha flere større fester og scene-elementene kan
brukes til andre eventer og.

Truss
Denne delen av søknaden består av to deler: Selve trussen og sveiestativer.
Det bestilles 3 truss-elementer på 3m hver. Disse er standard-elementene som brukes på
østlandet, og gjør det da enkelt å utvide med andre leverandører når dette trengs.
Sveivestativene trengs for å heise opp trussen til ønsket høyde.
I tillegg kjøpes en riggekofert med hammer for å montere trussene.
Totalt kommer dette på 26 788,82,-.
Ved leie bruker vi 2 250,-, noe som gjør at dette vil bli tjent inn etter ca 12 bruk.

Scene
Scene brukes på alle arrangementene hvor vi bruker truss, i tillegg har det i det siste vært
flere eventer hvor vi har trengt scene-elementer. Blandt disse er enkelteventer i Escape og
foreningsfesten.
Her kjøper vi 9 stykk 2x1m scene-elementer (med ben på 20cm og 60cm) og to
scene-traller.
Totalt kommer dette på 42 628,-.
Ved leie bruker vi ca 3 900,- for samme oppsett. Dette gjør at dette blir tjent inn etter ca 11
bruk. Dette er noe vi har bruk for oftere enn truss, så det vil bli spart inn fortere.

Infrastruktur
Infrastruktur er diverse kabler og strømskap for å drive riggen. Dette kommer av et ønske om
å bruke lysene vi har i Escape. Leie av lys er den største utgiften per fest, og er som regel
halvparten av leie-kostnadene (ca. 20 000,-), dermed vil dette kunne tenkes på som spart
inn etter ett bruk.
Totalt kommer dette på 17 498,10,-.

Dette punktet er vanskeligere å komme frem til inntjeneste før bruk, ettersom mye av dette
følger med i prisen på

Frakt
Vi må jo få ting til IFI og!
Dette kommer totalt på 1 200,-.

Oppklaringer
I denne seksjonen vil vi snakke om diverse spørsmål som kan komme opp.

Den overordnede planen
For at dette prosjektet skal være verdt det har vi tiltak vi skal gjennomføre for å spare inn så
mye som mulig:
● For å spare inn på leie av lys (som nevnt tidligere, er en kostnadd på 20 000,-), skal
vi bruke lysene vi har i Escape fra før.
● For å spare inn leie av teknikker skal vi lære opp interne til å avvikle en produksjoner
med lys. Dette gjør at vi kan spare inn ytligere 5 000,- i teknikkerleie.
Sluttmålet for en bare-bones fest er å kun trenge å leie inn lyd, noe som gjør at vi kun
trenger å bruke rundt 6 000,- i produksjonsutstyr.
I tillegg vil vi gi andre foreninger mulighet til å bruke utstyret gratis, slik at de også kan bruke
utstyret om de skulle trenge dette.

Dagens muligheter
Dagens muligheter gjør, som sagt innledninsvis, at vi bruker rundt 200 000,- i året. Dette
baserer seg hovedsakelig på leie fra eksterne leverandører.
Leverandøren som brukes mye i dag gir rundt 25% til 30% rabatt (noen ganger mer), noe
som gir oss veldig gode priser. Man kan gjøre et argument for å spare inn penger ved å
bruke RF Regi, men dette er ikke relevant for store fester som det er snakk om her. Dette er
pga. at RF Regi ikke har utstyret vi trenger for å avvikle en kantinefest. Dette innebærer
scene-elementer, truss og lampene-ene vi pleier å leie inn.
Når det kommer til utstyret som RF Regi faktisk har, så får vi ikke et ekstremt mye bedre
tilbud der enn hos eksterne leverandører. Et annet problem som ved flere annledninger har
oppstått ved leie fra RF Regi er at man mangler utstyr og lignende, noe som krever
merarbeid for oss.

Levealder og varighet
Utstyret vi ønsker å kjøpe inn er bygd for å bli brukt hardt og mye (for eksempel for konstant
utleie). Dermed kommer dette til å vare i minst 10+ år.

Bruk under de største arrangementene
De ekstra store eventene vi har her på IFI vil fortsatt måtte leie inn mer utstyr, men de vil
også merke utbytte av å kjøpe inn dette utstyret. Om man senere ønsker kan man også
kjøpe inn utstyr for å dekke disse arrangementene.
Her er det da hovedsakelig snakk om fadderuka og dagen@ifi. Fadderuka kan man dog
droppe en større rigg, men her kan det argumenteres for at det gir et større førsteintrykk for
de nye studentene.

Oppbevaring
For å oppbevare utstyret er det satt av plass på lageret til Escape.

Vedlikehold
Vedlikeholdskostnadder vil ikke forekomme per vårt bruk. Dette er fordi vi har et relativt lite
bruk (i forhold til utleie-tjenester), og dermed vil utstyret ha betraktlig mye mindre
bruksslitasje ved transport, oppsett og lignende.

