Søknadsdato: 14.03.2022.
Kontaktperson: Jeanette Kirkerud
E-post: jeanetki@ifi.uio.no

Søknad om prosjektmidler: Foreningsfesten 2022
Søknadskomiteen (ref. neste avsnitt) søker herved Fordelingsutvalget (FU) om støtte til
å gjennomføre et felles foreningsarrangement, og søknadssummen beløper seg til
67.726,-. Budsjett for arrangementet er vedlagt.
Foreningsfesten har de siste 10 foregående årene blitt ansett som svært vellykket, og
utenom korona-årene har dette arrangementet etablert seg som en årlig tradisjon.
Utover egenandel er arrangementet fullfinansiert gjennom midler fra FU, så vi håper FU
ønsker å ivareta denne tradisjonen. Vi har ingen inntekter utover egenandelen ved dette
arrangementet, så vi har ingen mulighet til å ende med overskudd, annet enn dersom
utgiftene blir lavere enn budsjettert. I så fall vil differansen i sin helhet overføres tilbake
til Fordelingsutvalgets konto.

Søknadskomiteen
I år som tidligere har vi nedsatt en samarbeidsgruppe bestående av representanter og
pamper fra flere foreninger. På grunn av litt oppstartsvansker har vi gått sammen med
galla-gruppen til Cyb, noe som fører til at vi en en noe større gruppe enn tidligere. Vi
håper naturligvis at flere foreninger vil være med å hjelpe til under gjennomføringen
med rigging, pynting og vasking, og alle som ønsker å bidra er velkomne.

Søknadskomiteen består i år av:
Jeanette Kirkerud, Nikolas Papaioannou, Kari Eldfrid, Ina Bergli Henriksen, Eivind
Guren, Dag Sommer, Hanne A. Hugem, Ida Eneroth, Martin Heggem, Nikolas Martin,
Peter Petersen-Øverleir, Robin Simonsen, Birk Hogstad.

Dato og tidspunkt
Dato for Foreningsfesten er satt til fredag 01. April. Vi ønsket først og fremst å unngå
eksamenstid, masterinnlevering og påsken, både for de som arrangerer og for de som

deltar. På å grunn av en full arrangementskalender i tiden fremover var det ikke så
mange muligheter å velge mellom, så dette gir oss en noe kortere frist enn vi hadde
håpet på. Vi beklager derfor at dette resulterer i en sirkulasjonssak hos FU.
Foreningsfesten starter kl 18:00 og varer til 23:00. Etter litt rydding beveger vi oss
sammen videre til Escape. Her har men ett eksempel fra ett tidligere program.
Tid

Hva
5:45:00 PM Velkomstdrink
6:00:00 PM Registrering
Mingling
7:00:00 PM Velkommen/mat
7:15:00 PM Servering av mat
7:35:00 PM Pressevegg: do's and donts
7:40:30 PM Lese opp dares
7:50:00 PM PAUSE
8:05:00 PM Takk for maten-taler
8:10:00 PM Rydding
8:20:00 PM Priser CYB
8:28:00 PM Lese opp dares
8:50:00 PM Kahoot
9:05:00 PM Annonsere kake-jury
9:10:00 PM PAUSE
9:24:00 PM Pris, FUI
9:25:00 PM Pris, Navet
9:27:00 PM Hemmelig pris
9:30:00 PM Kaffe og kake
9:40:00 PM Pris, FU
9:43:00 PM Lese opp dares
9:50:00 PM PAUSE

10:07:00 PM KAKEPRISER!!!
10:20:00 PM Ifi-ordenen
10:30:00 PM Fellesbilde
10:40:00 PM RYDDING!

Bakgrunn og arrangementets formål
Etter at vi flyttet inn i Ole-Johan Dahls hus har studentforeningene ved Institutt for
Informatikk bidratt til å skape et sosialt og engasjerende studentmiljø. Dette bekreftet
også instituttets ledelse da de på 35-årsfesten delte ut «institutleders ærespris for
2011» til studentforeningene. Det er ingen tvil om at styrene og medlemmene i
studentforeningene gjør en stor innsats for å holde de sosiale og faglige aktivitetene
oppe. Derfor ønskes det å arrangere en stor foreningsfest for alle aktive styrer og
medlemmer for å hedre det arbeidet som gjøres. Formålet med denne festen er todelt:
1. Skape et bedre samhold, kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike
foreningene, samt alle enkeltpersonene som engasjerer seg i disse foreningene.
2. Gi en fortjent klapp på skulderen til de som har vært med på å bidra til å få til det
vi har fått til, samt inspirere til videre engasjement og tiltak. Det er viktig å
understreke at denne festen ikke er en ren hygge-fest med masse drikke eller
internfest i tradisjonell forstand, men heller en liten påskjønnelse og
oppmerksomhet rettet mot de som gjør en god innsats ved instituttet. Følgelig vil
taler, utmerkelser og presentasjoner bære preg av at vi gjør dette for å si «takk
for innsatsen og stå på videre».

Deltagerliste
Foreningsfesten er et åpent og demokratisk arrangement hvor hver forening selv
bestemmer hvem de ønsker å invitere. Tidligere har FU ønsket at inviterte foreninger og
antall plasser deles sammen med søknaden. Fordi vi primært ønsker å holde festen for
de som er aktive og engasjerte gir vi ikke foreningene carte blanche til å invitere alle
medlemmer, men vi setter en maksgrense for hver forening, og så får de selv velge
hvem som vil stille. Dette gjøres ved at foreningene først sender inn navn på sine
styremedlemmer, og så vil vi luke ut duplikater (de som er med i flere foreninger) og
dele ut plasser. Foreningene kan selv bestemmer hvordan de bruker plassene sine,
dette kan være styremedlemmer, interne eller pamper.
Vi ønsker primært å bruke anslag fra de fem siste årene på hvor mange vi tillater fra
hver forening. Tidligere har det vært 150 plasser, vi legger oss derfor på samme antall i
år.

Budsjett 2022
Kostnader
Gaver til kantine

Antall

Stk pris (i kroner) Totalt (i kroner)
1

400

400

40

50

2000

Renhold

4

450

1800

Vakthold, annen kjellerpub

2

1000

2000

Leie av lys

1

6000

6000

Pynt og dekor

1

4000

4000

Arrangementkostnader til
underholdning

1

1000

1000

10

80

800

1

1500

1500

Catering

150

280

42000

Drikke til middag

150

135

20250

Velkomstdrink

150

45

6750

1

750

750

Middagstallerken og bestikk

152

28

4256

Servietter og papptallerken

152

10

1520

Premier til konkurranser

Plaketter til utmerkelser
Andre kostnader

Frakt av tallerkener og bestikk

Totalt kostnader

95026

Kostnader pr pers

625,1710526

Inntekter
Egenandel
Egenandel Ordenen
Støtte fra Fordelingsutvalget
Totalt

140

150

21000

10

630

6300

1

74026

67726
88726

