
Cybernetisk Selskab (CYB)
PB 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonummer: 6039 06 57423

06. Okt 2021
Fordelingsutvalget (FU)
v/Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Søknad om arrangementsstøtte til IFI-galla

Cybernetisk Selskab (CYB) arrangerer sin tiende studentergalla. Studentmiljøet på IFI
går i disse dager ut av en lang og vond pandemi. Hele to kull studenter har mistet så
mye av hva som gjør studentmiljøet på IFI så spesielt. De som husker hva en
studentergalla er, har blitt gamle og grå siden sist. Dette er en ugjerning som må rettes
opp i sporenstreks!

Gallaen vil inkludere en velkomstdrink, tre-retters middag, tradisjonsrike innslag av taler,
sang og moro. Det vil være plass til 120 gjester. Vi antar at rundt 95 av disse vil være
studenter ved IFI, 15 vil være ikke-studenter, og 10 vil være representanter fra andre
kjellerpuber. I tillegg ønsker CYB støtte til mat for de som vil jobbe som funksjonærer
denne kvelden. CYB betaler billetter for representantene.

Med denne søknaden ønsker CYB å søke om prosjektstøtte på kr. 85650. Eventuelt overskudd
vil gå tilbake til FU. Det er verdt å merke at denne summen er betraktelig høyere enn tidligere
søknader. Dette er også grunnen til at søknaden kommer sent. Vi fikk nemlig vite at det ville bli
dyrere

Tallene er hentet inn basert på tilbud fra cateringfirma. Vi har fått prisforslag fra 3 forskjellige
catrere, og historien er den samme over alt. Ting koster veldig mye mer enn før. Vi har forsøkt å
kutte kostnader der det er mulig, blant annet har vi økt antall deltagere med 20 personer siden
sist for å spre kostnaden over flere studenter.

Billettprisene er satt til kr. 360 for studenter og kr. 1000 for ikke-studenter. Prisen for studenter
er satt opp med symbolske 10 kr fra forrige galla, da dette er det meste man noen gang har tatt
for en galla. prisen for ikke-studenter er satt til rekordhøye 1000 kr. Grunnen til at vi ikke setter
egenandelen høyere, er at selv om catering har blitt dyrere, har ikke studenter fått bedre råd.

Vi har ikke fått søkt andre institusjoner. Dette er fordi dette er et arrangement som har blitt
støttet av FU i alle år, og catering prisene har tidligere år vært stabile.



Det er også verdt å merke seg at 2018 og 2020 er utelatt for regnskapet på grunn av omfanget
av de gallaene, og er derfor ikke relevante, og er dermed ikke sammenlignbart. 2018 var preget
av at man også arrangerte CYB 50-galla samme studieår, og 2020 ble, eh, ja, en 2020 variant.

Kostnader

Hva? Beskrivelse Pris

Personell Kokker, servitør og runner, i 6,5 timer. 24330

Mat 3-retters middag, 439 per kuvert 54875

Leie av utstyr Tallerkener, bestikk, glass og karafler 8095

Drikke Velkomstdrink, hvitvin og rødvin til 125 mennesker,
samt alkoholfrie alternativer.

21000

Misc Lys, lyd og pynt. 2460

MVA Skatt 27690

Totalt 138450

Inntekter

Hva? Beskrivelse Pris

Studentbillett 95 billetter, ala 360 kr 34200

Ikke-studentbillett 15 billetter ala 1000 kr 15000

Representantbillett 10 billetter ala 360 kr 3600

Totalt 52800

Søknadssum gjenstående kostnader: 85650

Vi er sikre på at dette vil bli et vellykket arrangement, og håper på FU sin støtte.

Martin Heggem
Gallasjef

Gyda Sæter
Leder, CYB



Vedlegg 1.

Tidligere regnskap
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