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Søknad om prosjektstøtte for CYB50-bok
Cybernetisk Selskab feirer 50 år den 17. februar i år, og i den forbindelse har en gjeng med
aktive jobbet med å sette sammen en jubileumsbok, og inkluderer bidrag og hjelp fra rundt
30 personer.
Boken er ikke helt ferdig utformet, men ser ut til å lande på et sted mellom 130 og 150 sider.
Innholdet er delt opp i fire deler som hver tar for seg forskjellige aspekter av historien til
CYB, instituttet og studiemiljøet på Ifi. I tillegg til de fire delene er det også lagt opp til en
appendiks, som tar for seg materiell som ikke har funnet plass i boka ellers.
I tillegg til boka lages det en nettside som er en kopi av innholdet i boka. Det legges også
opp til at denne nettsiden skal kunne publisere evt korrigeringer som har dukket opp etter
at boka er publisert (i tilfelle man finner faktafeil).
Vi ønsker å gå for et tilbud fra trykkeriet xide, med trykking av 150 hardcover og 100
softcover bøker, på totalt NOK 32 800 før mva. Fordelingen av disse er hhv NOK 25 500 og
NOK 7 300.
Av de 150 hardcover bøkene er tanken å gi vekk rundt 80 bøker som gaver. Gavemottakere
er bidragsytere til boka, personer eller familie tilknyttet personer som er nevnt spesielt i
boken, administrasjon og andre foreninger på Ifi, søskenforeninger på andre universitetet,
kjellerforeninger på UiO, samt Nasjonalbiblioteket. Det blir trolig noen utgifter tilknyttet å
sende noen av disse gavene i posten og vi håper dette ikke overstiger NOK 3000.
Det har også vært en del interesse for å kjøpe boken, og vi tror rundt 50 personer er villig til
å betale NOK 150 for dette. Vi håper CYB er villige til å dekke differansen på dette og den
faktiske kostnaden per bok (vi måtte solgt bøkene for NOK 212,50 om vi skulle gått helt i
null).
De resterende 20 bøkene er greit for CYB å ha i tilfelle man ønsker å gi vekk flere gaver
senere. Vi håper CYB tar kostnaden for disse.

Softcover bøkene tenker vi å distribuere gratis på Ifi, slik at studentene kan lese om
historien på et fysisk, litt pent format. Vi håper FU er villige til å dekke denne kostnaden.

Med vennlig hilsen
Svein Manum
Økonomiansvarlig - Gallakomiteen
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Thor Høgås
Leder CYB

Budsjett
Inntekter

Eks mva

Mva

Totalt

Hardcover, salg

6 000 kr

0 kr

6 000 kr

Støtte, CYB

6 750 kr

0 kr

6 750 kr

29 125 kr

0 kr

29 125 kr

Støtte, FU
SUM

Utgifter
Hardcover, salg

41 875 kr

Eks mva

Mva

Totalt

8 500 kr

0 kr

8 500 kr

Hardcover, gaver

17 000 kr

4 250 kr

21 250 kr

Softcover, gaver

7 300 kr

1 825 kr

9 125 kr

Frakt, gaver

2 400 kr

600 kr

3 000 kr

SUM

41 875 kr
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Kontonummer: 6039.06.57423

Søknad om prosjektstøtte for CYB50-bok
Cybernetisk Selskab søker utbetalt kr 29 125,- i prosjektstøtte til CYB50-bok. For utbetaling
kan CYB sin konto hos Nordea benyttes.
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