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Sak 1 Fadderuka

Fadderuka nærmer seg og vi ønsker derfor prosjektstøtte slik at vi kan
gjøre fadderuka i år skikkelig bra. Etter to fadderuker som ble veldig
redusert av korona er det nødvendig å virkelig gjøre et comeback i år!

Siden det er et par år siden vi har hatt muligheten å ha en såpass stor fest
er det noe teknisk utstyr som må kjøpes inn.
For å skape ordentlig stemning har vi også bestemt å leie inn mye lyd og
lys til kantina for å ha fest for så mange som mulig.
For å i det hele tatt være mulig å ha baren oppe trenger vi flinke frivillige,
og for å belønne arbeidet til de som jobber senskift på kveldene skal de få
foodora gavekort på 250kr, pizza under senskift samt noe mer pizza til dem
når de har opplæring.

Håper FU kan støtte dette da fadderuka vil være en stor mulighet for alle
nye ifi-studenter til å se hvor fint det er her! Samtidig vil det være en
mulighet for å få nye studenter aktiv i alle forskjellige frivillige foreninger, og
gi en veldig god velkomst til dem :)

Hva Beskrivelse Kostnad
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Lydutstyr Avtale med 123lyd for lyd- og lys-utstyr
samt rigging.

35202,64

Samband Trenger nytt samband og flere slik at
alle som jobber får kommunisert med
hverandre

21000

Artister og DJ DJ som planlagt kveldene, fredagen er
uviss og antar 10000kr til fredag

18000

Gratis kaffe Gratis kaffe i Escape på dagtiden. 1000

Funker Rekruttering av funker, og ekstra goder
som pizza under senskift

31460

Pynt Pynt! 2000

Div drift Armbånd for 20/18 åringer, quiz premie
og flyers

3623,64

Totalt 112 286.28

Fullstendig budsjett er vedlagt under:
Beskrivelse Antall Pris/stk Pris eks mva

Tilbud 123lyd 1 44003,3 35202.64

Nye samband 1 21000 21000

Artist booking 1 8000 8000

Booking DJ fredag 1 10000 10000

Funkeopplæring 60 86.66666667 5200

Foodora-gavekort 78 250 19500

Funkekostnader 78 86.66666667 6760

Gratis kaffe på dagtid 2 500 1000

pynt 1 2000 2000

Quiz-premier 6 60 360
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Armbånd (18/20) 5000 0.52 2600

Flyers m/program 1000 0.66364 663.64

TOTAL 112286.28

Inkl. MVA 139857.85

FU søknad 112286.28

SUM 0


