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Søknad om prosjektstøtte for Ifi-skitur 2019 
 
Som de siste ni årene ønsker CYB igjen å arrangere en Ifi-skitur for studentene på IFI, og vi vil 
med dette søke om prosjektstøtte fra FU. 
 
I 2018 hadde vi stor respons og ordnet 96 plasser, og hadde i tillegg en venteliste. I år ønsker 
vi å øke antall deltakere med 2. For skituren våren 2018 var den faktiske kostnaden på 2350 
kr pr deltaker for buss, overnatting og skipass. De fra alumni betalte 2350 kroner, mens 
studentene som fikk støtte betalte 1400 kr. Grunnet utfordringer med CYB50 og fulle hytter i 
Hemsedal blir årets destinasjon Hafjell. Dette blir litt billigere, og gjør også heiskort valgfritt. I 
år blir kostnadene på 2203 pr person med heiskort og 1418 pr person uten. Dette blir også 
prisen for alumni. Prisen for studenter er tenkt til 1250 kr pr person med heiskort og 800 kr 
pr person uten. 
 
I fjor gikk prosjektet i overskudd pga refundsjon fra busselskapet. Får vi ikke solgt alle 
plassene går vi i år i underskudd, med mindre flere enn 20 stk ikke ønsker heiskort. 
 
Vi søker derfor FU om kr 66 667,14,- 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 vi de siste årene har solgt alle billettene og hatt venteliste, er det lite sannsynlig at 
turen vil gå i underskudd. Men vi søker likevel om underskuddsgaranti i tilfelle noe 
uforutsett skulle dukke opp.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Henrik Lilleengen                Thor Høgås 
Svein Manum 
Ansvarlige for Ifi-skitur                       Leder CYB 
Vedlegg 

1. Budsjettforslag 2019 
2. Resultatregnskap, Ifi-skitur 2018 
3. Utbetalingsinformasjon 



 
 
 
Budsjettforslag 2019 
    
Inntekter Antall Pris pr stykk   

Innbetalinger studenter 98 800  kr                  78 400,00  

Heiskort 78 450  kr                  35 100,00  

Innbetalinger alumni 0 2350  kr                           0,00  

Støtte FU      kr                  66 667,14  

Støtte fra Ifi      kr                  20 000,00  

Sum      kr                200 194,00  

Utgifter Antall Pris pr stykk   

Hytter 1 104 815  kr                104 815,00  

Heiskort 78 785  kr                  61 230,00  

Busser 1 34 122,14  kr                  34 122,14  

Sum      kr                200 167.14  

Resultat      kr                            0,00  

 

Grunnet dårlig dokument regnskap i 2018, var det ikke mulig å finne det opprinnelige 
fakturagrunnlaget fra skistar, og vi kunne derfor ikke dele opp beløpet i heiskort og hytter. 
 
Grunnet dårlig dokumentasjon har det også vært vanskelig å finne ut om støtten fra ifi ble 
utbetalt. 
 
 
Resultatregnskap 2018 
 
  

 
 
  

Inntekter Antall Pris pr stykk   

Innbetalinger studenter 96 1300  kr                130 200,00 

Innbetalinger alumni 0 2200  kr                            0,00  

Støtte FU      kr                  71 270,00 

Støtte fra Ifi            kr                0 

Sum      kr                201 470,00  

Utgifter Antall Pris pr stykk   

Hytter    kr                175 392,00  

Heiskort    kr                                 0  

Buss 2 15 320  kr                  10 348,00  

Sum      kr                185 740,00  

Resultat      kr                  15 730,00  
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13. oktober 2017 

Fordelingsutvalget (FU) 
v/Institutt for informatikk (Ifi) 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 

 
 
Kontonummer: 6039.06.57423 
 
 

Søknad om prosjektstøtte for Ifi-skitur 2019 
 
 
 
Cybernetisk selskab søker utbetalt kr 50 937,14 i prosjektstøtte til Ifi-skitur 2019. For 
utbetaling kan CYB sin konto hos Nordea benyttes. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 
Henrik Lilleengen                Thor Høgås 
Svein Manum 
Ansvarlige for Ifi-skitur                       Leder CYB 
 

 


