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Søknad om arrangementsstøtte til IFI-galla 

Cybernetisk Selskab (CYB) er i planleggingen av IFI sin niende studentgalla. Denne inkluderer 
tre-retters middag med servering, samt etterfest i Escape med tradisjonelle innslag. På grunn av 
plasshensyn vil vi beholde 100 plasser.  Av disse er 85 antatt til studenter, 20 til ikke-studenter 
(primært alumni og ansatte), og 2 gis bort (til skjenkemester og barfunksjonær, som jobber 
gratis ellers). Alle studentkjellere som får representanter, dekker CYB. 
 
Med denne søknaden ønsker CYB å søke om prosjektstøtte på kr. 42 600. Evt overskudd vil gå 
tilbake til FU. 
 
Vi søker om litt mer enn tidligere da vi ønsker å fortsette med innleid personell til servering. Det 
ble forsøkt med egne servitører for noen år siden, noe som førte til noe kaotiske tilstander. For 
2016 gikk man også med et stort minus, og vi prøver derfor å legge oss på en, forhåpentligvis, 
realistisk sum. 
 
Tallene er ellers hentet inn med tilbud fra cateringfirma og vi øker beregnede utgifter for drikke i 
forhold til tidligere år grunnet inflasjon osv. Samtidig har ikke CYB en likviditet stor nok i tilfelle 
man ender opp med noe høyere summer. 
 
Billettprisene er satt til kr. 350 for studenter og kr. 850 for ikke-studenter. Prisen for 
ikke-studenter er såpass høy da det er den reelle prisen per person for gallaen, gitt budsjett. 
 
Det er også verdt å merke seg at 2018 er utelatt for regnskapet grunnet type galla det var, og er 
dermed ikke sammenlignbart. Regnskap og budsjett for 2017 klarer ikke undertegnede å finne. 
 
Vi er sikre på at dette vil bli et vellykket arrangement, og håper på FU sin støtte. 
 
 

Adrian Helle Fredrik Magnussen 



Gallasjef Leder, CYB 
 

Vedlegg 1: 
1. Budsjett Ifi-galla 2018 

Budsjett Ifi-galla 2018 
 

 


