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Søknad Navet 15 år
Navet fylte 15 år i mars 2022! De siste 15 årene har vi holdt godt over 500 arrangementer, med
et anslag på 20.000 studenter, og forhåpentligvis bidratt til at jobbvalget for studentene litt
lettere. Vi ønsker derfor å invitere alle studenter på IFI og gamle navere til en heidundranes fest
for å feire dette! Drømmen er en stor fest i kantina & Escape, og med dette lyd, lys og DJ. Vi
ønsker å holde arrangementets fokus på Navet med minst mulig bedrifter, og søker derfor FU
om penger. Dato for arrangementet er fredag 14.oktober.

Da vi ønsker å ha flest mulig studenter på dette arrangementet blir bruk av kantina naturlig, da
Escape har kun plass til 180 personer. Anslag på antall studenter i kantina er 400 studenter
med bord, men et høyere antall uten bord. Dette har vi ikke fått et nøyaktig anslag mennesker.
Dette blir med andre ord et arrangement for hele IFI.

Samlet søknadsbeløp: 75,167.87

Plan
Vi planlegger å ha fest i kantina og Escape, med bar begge steder. Vedlagt ligger to budsjett,
hvorav budsjett 2 er et nedskalert arrangement.
Vi har hørt med forskjellige bedrifter for lyd og lys, og tilbudet vi ønsker å takke ja til er tilbud fra
Pro Systemer hvor totalsummen på lyd og lys kommer på 64 167,87 kr + mva. Link til tilbud her.

Fra vår samarbeidspartner Bekk har vi fått tilbud om støtte på 30.000 kr til fest. Dette er noe vi
ønsker å takke ja til, for å få ned totalkostnaden noe. Bekk ønsker å ha noe innslag under
festen. Vi ser for oss at dette er et ish 15-25 minutters innslag underveis. Da vi ønsker at dette

https://drive.google.com/file/d/1vwNXca9kFNNlRH5va7AbmzOurjAkA5So/view?usp=sharing


skal være en bursdagsfeiring og lavest mulig bedriftsinnslag, har vi kun innslag fra
samarbeidspartner.

Budsjettforslag 1
Budsjettforslag med bruk av kantina og Escape.

Post Timepris Antall Kostnad

Funk

Funk 500.00 40.00 20,000.00

Taxi Funk 500.00 20.00 10,000.00

Mat Funk 100.00 40.00 4,000.00

Lyd & lys

Leie av lyd og lys 64,167.87

DJ 5,000.00

Div

Pynt 2,000.00

Spons fra Bekk -30,000.00

Sum fra FU 75,167.87

Budsjettforslag 2
Budsjettforslag uten bruk av kantina.

Post Timepris Antall Kostnad

Funk

Funk 500.00 20.00 10,000.00

Taxi Funk 500.00 10.00 5,000.00

Mat Funk 100.00 20.00 2,000.00

Lyd & lys



Leie av lyd og lys 0.00

DJ 5,000.00

Div

Pynt 2,000.00

Spons fra Bekk -30,000.00

Sum fra FU 6,000.00


