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Introduksjon:
Hvert år arrangerer Cybernetisk Selskab to store fester i løpet av fadderuken, og denne tradisjonen har 
vi fortsatt med i år. Spesielt for i år er at vi har tatt hele ansvaret selv, inkludert betaling for scene og 
crew, hvor det tidligere har vært delt mellom Fadderstyret og Cybernetisk Selskab, samt at vi har 
benyttet oss av crew-tjenester for å få ordnet med oppsett. For å få arrangementet til å gå rundt trenger 
vi økonomisk støtte.

Det vi spesifikt søker om støtte for å få dekket er:
1. Scene-elementer 
2. Truss
3. Lyd & lys
4. Crew for oppsettshjelp

Disse er fordelt inn undernevnte poster fra leverandøren vår (ProSystemer OLL):
1. Produksjon – Fadderuke 2019 – KANTINE
2. Produksjon – Fadderuke 2019 – Mezzanine
3. Produksjon – Fadderuke 2019 - Crew

Totalt kommer beløpet på NOK 72 360,90

Da arrangementet er gjennomført er regnskap/budsjetts-posten sammen, da utgiftene representerer de 
faktiske tallene Cybernetisk Selskab har blitt fakturert.

Hvorfor
Tidligere har det vært ved større fester slik Escape har blitt veldig fort veldig fullt, derfor ble det for 
noen år tilbake begynt med å utvide festene ut av kun Escape, med sceneopplegg (lyd og lys) i 
kantinen, for å la flere ta del i festene – noe som er spesielt relevant nå i år etter stadig vekst av antallet 
studenter på instituttet. Dette fører til økte utgifter for foreningen, og det er derfor vi i utgangspunktet 
søker om midler for å få dekket deler av de økte utgiftene for festene.

Budsjett/regnskap: 
Inntekter Hva Kroner

Fordelingsutvalget 72 360,90

Utgifter Hva Kroner

Fadderuke 2019 - KANTINE 52 258,05

Fadderuke 2019 – Mezzanine 9 652,85

Fadderuke 2019 - crew 10 450,00


