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Cybernetisk selskab (CYB)
PB 1080 Blindern
0316 Oslo

Fordelingsutvalget (FU) v/Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080
Blindern 0316 Oslo

Ettersøknad om prosjektstøtte til
IFI-skitur 2023

Da instituttet ikke lenger ønsker å støtte prosjekter som ikke er av “faglig-sosial-art”
er vi som arrangører av IFI-skitur litt i nød. Fra 2013 - 2020 fikk arrangørene innvilget
støtte på NOK 20 000, NOK 25 000 i 2021, og NOK 35 000 i 2022. I år har de valgt
å sette full stopp. (se vedlegg 1)

Det har allerede vært stort engasjement rundt at IFI-skitur skal arrangeres igjen i år,
og per 14.10.2022 er det 108 som enten har svar skal eller interessert, dette er etter
at arrangementet ble publisert eksklusivt i IFI-studenter den 12.10.2022.

Som arrangører er det viktig for oss å prøve å holde egenandelen for studentene så
lav som mulig. Ved at instituttet ikke ønsker å støtte oss blir egenandelen NOK 468
dyrere per person, altså nærmere NOK 1900. Som studenter er dette en betraktelig
økning, og vi frykter at dette kan gjøre at færre ønsker å delta.

Vi forsøker å starte en dialog med instituttet for å se om vi kan snu avgjørelsen og
håper at instituttet kan se nytten av IFI-skitur som et sosialt arrangement, men inntil
dette blir avgjort har vi per dags dato ikke nok penger til å betale depositumet.
Fristen for å betale depositum er 01.11.2022 og vi søker dermed om at FU kan
utbetale NOK 45 000 innen den tid. Dersom vi klarer å snu instituttets mening vil
disse pengene selvfølgelig tilbakebetales.

Vi gleder oss til å ta med studentene på en kjempefin IFI-skitur, og håper dere vil
bidra med å la oss gjennomføre den!

Med vennlig hilsen

Ida Eneroth Ask Fenn
Ansvarlige for IFI-skitur
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