
Fra Eirik til iFriluft: 
 
Hey igjen :)  
 
Jeg sender ut søknadene i morgen, men vil foreløpig  
minne dere om at FU sine retningslinjer i utgangspunktet støtter  
hytteturer og lignende arrangementer med 150 kr per person per natt,  
som i deres tilfelle er 2400 kr (150*16).  
 
Utvalget har tidligere gitt økt støtte til arrangementer av spesiell form,  
slik som Mikros hyttetur der de helgriller et dyr, eller IFI skitur som er for hele 
studentmassen.  
Disse summene er likevel svært langt unna den kostnaden  
som ligger i turen til Besseggen per person (ca 1350 ,-). 
 
Dere bør forberede dere på å svare på hvorfor dere  
føler at denne turen er verdt å gå såpass langt utenfor retningslinjene.  
Hvis det er mulig vil jeg at dere skal vurdere å utsette turen 
i 1-2 uker, slik at vi får tatt det opp på et ordentlig møte. 
 
Eirik 
 

 
Svar fra Martin, iFriluft: 
 
Hei, Eirik! 
 
Jeg fikk videresendt svaret ditt på søknaden vår og tenkte å følge opp punktene du belyser. 
Mange vil sikkert tenke likt som deg, så legg gjerne ved denne mailen når du sender ut 
søknadene slik at de også får se svaret :) 
 
Vi forstår godt at beløpet virker voldsomt hvis arrangementet fremstår som en hyttetur ala 
det arrangert av linjeforeninger tidligere. Jeg hadde håpet at søknaden sammen med 
informasjon om iFriluft sin visjon var nok til å understreke hvorfor dette ikke er tilfellet, men 
jeg forstår nå at det kan være greit å understreke dette. For at mailen ikke skal bli for lang 
prøver jeg å oppsummere det i tre punkter.  

1. Retningslinjene dekker ikke denne typen arrangement særlig godt. Slik vi ser det er 
ikke dette en hyttetur i seg selv, men en tur til Besseggen hvor hyttene er en 
nødvendighet. Vi skulle gjerne vært foruten hyttene, men temperaturen i høyfjellet 
gjør telt lite gunstig. Vår største utgift er transport, og dette er det dessverre 
vanskelig å løse på en billigere og gunstigere måte.Slik vi først tolket retningslinjen 
var 150 kr per overnatting knyttet til utgiftene som skal dekke overnattingen. Om 
dette gjelder total støtte per døgn burde kanskje ordlyden endres. Videre gjør denne 
grensen det vanskelig å arrangere den type aktivitet vår forening legger opp til. Å 
oppleve Norge kan tidvis være dyrt, men vi mener dette er verdt ugiften.  



2. Til forskjell fra hytteturer for linjeforeninger er dette en tur alle studentene på IFI kan 
delta på. Dvs. at de som ikke har tid til/ikke har blitt tatt opp i en linjeforening har en 
mulighet til å delta. På lik linje med IFI skitur gagner dette dermed hele 
studentmassen. Det er også et arrangement som ikke legger opp til flatfylla, noe jeg 
tror mange studenter i stillhet savner. Som det kommer frem fra vår visjon tror vi 
dette overordnet kan bidra til større samhold og bedre trivsel på IFI.  

3. Ja, 1350 kr per person (21 661/16) er mye. Noe av dette skyldes COVID-19, uten 
smittevernsbegrensinger kunne vi vært 5 i hver bil og da ville støtten per pers 
kommet på 1028 kr (21 661/21), noe som nærmer seg IFI-skitur. Ved minibuss kunne 
dette tallet blitt enda mindre. Det er også mulig å forhandle størrelsen på 
egenandelen, men vi håper ikke dette er den avgjørende faktoren her. Nettopp 
grunnet COVID-19 og en manglende tilstedeværelse på campus trenger vi 
arrangement som dette for at nye og gamle studenter skal føle en tilknytning til 
studiestedet sitt.  

Jeg frykter mange har falt av i mailen så langt, så avslutningsvis ønsker jeg å komme med en 
generell oppfordring til alle som skal være med å bedømme denne søknaden. Sett dere godt 
inn i søknaden og ikke minst iFriluft - ikke fordi vi ønsker støtte til å dra på tur selv, men fordi 
vi mener at dette tilbudet kan gjøre studietiden til studentene på IFI til en bedre opplevelse. 
-- 
Mvh  
Martin Bolsønes Sandberg 
 
PS: skulle gjerne utsatt turen to uker for å diskutere dette i plenum, men da er flere av 
hyttene stengt og turen vil ikke være mulig å gjennomføre.  
 

 

Oppklaring om koordinators påstand om IFI-skitur: 

IFI-skitur 2020 ble støttet med 100600 kr fordelt på 96 personer, som er 1047 kr per person. 

Egenandelen for hver deltaker var 1300 kr. 

Søknaden finner dere i sin helhet her: 

https://fordelingsutvalget.org/meetings/2019/2019-09-11/s%C3%B8knad-04-cyb_IFI-

skitur%202020.pdf 
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