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Søknad om prosjektstøtte til IFI-skitur 2023
Tradisjon tro er det nok en gang duket for en av IFIs lengstlevende tradisjoner, nemlig IFIskitur, og som tidligere ønsker CYB å søke om prosjektstøtte fra FU til dette.
Skituren vil bli avholdt i Hemsedal, 10. - 12. februar 2023. Alle IFI-studenter vil ha anledning
til å kunne melde seg på, hvor førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Påmeldingen
begrenses til 96 personer, som er mest gunstig i forhold til antall plasser på både busser og
hytter. Påmelding vil inkludere transport, losji og heiskort til alpinanlegget. Turen vil vare
over tre dager, med avreise fredag og hjemreise søndag, slik som ved tidligere år.

Den antatte kostnaden per person for turen i 2023 er NOK 2 941. Skistar tar NOK 2555 per
person, også har vi lagt på antatte busskostnader per pers.
Pris for buss er uklart, men vi antar basert på generell prisstigning at leie av buss vil være
noe dyrere i år, derfor har vi økt denne posten med NOK 4000 (fra 33 000kr til 37 000kr).
Etter eventuelt innvilget prosjektstøtte vil egenandelen for studenter ligge på NOK 1 400. I
2022 lå den faktiske kostnaden per person på NOK 2854,58 - som er noe lavere enn årets
kostnad. Prisen har altså steget siden sist, på grunn av skistar, og vi antar samme gjelder
buss.
Alumni vil ha muligheten til å melde seg på, og vil måtte betale full pris på NOK 2 941. I
tillegg har vi lagt inn en utgift på 2 x egenandel (NOK 2800) som kompensasjon for
arbeidstid bruk av arrangørene.
Vi søker i år FU om NOK 105 680, som er NOK 2 824 mer enn forrige ifi-skitur.
Som tidligere år søker vi også IFI om støtte, og denne gangen har vi søkt NOK 45 000, NOK
10 000 mer enn i fjor.
Dersom vi ikke får fylt alle de 96 plassene vil vi gå i underskudd. Dette var et lite problem i
fjor, hvor det var 4 ufyllte plasser. Vi antar at dette var på grunn av korona, men skal i tillegg
lage et godt system rundt videresalg av billetter mellom studenter.

Vi gleder oss til å ta med studentene på en kjempefin ifi-skitur!
Med vennlig hilsen
Ida Eneroth
Ansvarlige for Ifi-skitur
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