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Søknad om midler til IFI-skitur
Prosjektstøtte

For årets tur sto vi overfor en større usikkerhet med tanke på koronaviruset. Det var
vanskelig å spå utfallet av situasjonen. Vi var klare over risikoen ved å ikke få fylt
opp plassene, eller gjennomføre turen. Vi fikk likevel gjennomført, alle deltakere er
strålende fornøyd og gir gode tilbakemeldinger på en fin tur.
Da vi søkte om midler 15.11.2021, søkte vi om er underskuddsgaranti på opptil
86.720 NOK i tillegg til den ordinære støtten. Heldigvis trenger vi ikke hele støtten,
men vi er likevel nødt til å ettersøke noen midler.

Sak 1: Dekke 4 ufylte plasser
Etter å ha fylt opp 80 plasser, ga regjeringen grønt lys for at vi kunne åpne for totalt
96, den opprinnelige planen. Dette kom tett på arrangementet og vi endte opp med 4
stk ufylte plasser. Egenandelen for 1 plass ligger på 1400 NOK. Vi søker dermed å
få få dekket en samlet sum 4 x 1400 NOK = 5600 NOK.

Sak 2: Dekke buss
Da vi startet planleggingen gjorde vi en avtale med busselskapet HMK. Etter litt
innspill fra administrasjonen, fikk vi vite at de kunne bidra til å skaffe en litt rimeligere
bussavtale med Unibuss. Etter litt miskommunikasjon mellom admin og Maja, ble
ikke avtalen med HMK avbestilt på riktig måte. På avreisedagen sto vi med busser
fra Unibuss og HMK. Vi håndterte situasjonen så godt vi kunne, og var ekstremt
heldige med å få lov til å avlyse returen med HMK gebyrfritt. Tiltak for å unngå en slik
feil igjen, vil dokumenteres av arrangørene til neste år. Vi søker dermed å få dekket
17.710 NOK.
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Hva Beskrivelse Kostnad

Ufylte plasser 4 x Egenandel på 1400 NOK for ufylte
plasser

5600 kr

Buss 2 x busser fra Oslo-Hemsedal inkludert
bompenger med 15% rabatt

17 710 kr

Totalt 23 310 kr

Med vennlig hilsen,
Gyda Sæter og Maja Testad


