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Søknad om prosjektstøtte til IFI-galla
Cybernetisk Selskab (CYB) arrangerer sin ellevte studentergalla. I vårt første semester uten
korona krøll siden høsten 2019, står IFIs studentmiljø sterkere enn på lenge. Dette må feires!
Gallaen vil inkludere en velkomstdrink, tre-retters middag, og tradisjonsrike innslag av taler,
sang og moro. Det er satt av plass til 125 gjester. Vi antar at rundt 95 av disse vil være
studenter ved IFI med vanlig billett, 3 fra Ordenen, 5 bar-funker og 1 DJ til nachet, og 7
representanter fra andre kjellerpuber. I tillegg ønsker vi at komitéen og toastmasterne som har
brukt mye tid på planlegging og gjennomføring får sponsede billetter. Disse utgjør 15
IFI-studenter. Hvis vi ikke bruker opp de sponsede billettene, gis de til betalende studenter, som
igjen gir økte billettinntekter.
Med denne søknaden ønsker CYB å søke om prosjektstøtte på kr. 118 409. Eventuelt
overskudd vil gå tilbake til FU. Årets søknad er høyere enn fjorårets fordi:
● Catering med personell og mat er, i år også, blitt en god del dyrere
● Prisene på leie av glass og servise har økt
● Vi har valgt å leie en blitzbox istedenfor fotograf, da det er mer lavterskel å ta bilder med
blitzbox, samt at vi har opplevd at fotograf ofte kan vært utilgjengelig gjennom kvelden
● Vi har økt budsjettet på pynt for å gjøre selve lokalet mer staselig
● For å slippe å skrive 125 bordkort for hånd har vi valgt å bestille det
● Vi har økt antall plasser med 5 siden i fjor, samt kuttet plassene til ordenen/alumni med
12 som gir en reduksjon på billettinntekter på nesten 10 000 kr
● Det er lagt inn litt buffer i postene slik at man ikke går i underskudd ved f.eks. knuste
glass eller at servitørene jobber litt lenger enn planlagt ved forsinkelser i programmet
Catering er valgt etter å ha innhentet tilbud fra 3 forskjellige cateringselskaper. Fellesnevneren
er at cateringtjenester koster veldig mye mer enn før, da alle 3 var dyrere enn i fjor. Vi har
forsøkt å kutte kostnader der det er mulig, blant annet har vi økt antall deltagere med 5 personer
siden sist for å spre kostnaden over flere studenter samtidig som vi fortsatt får plass i kantinen.
Billettprisene er satt til kr. 360 for studenter og kr. 1345 for ikke-studenter. Prisen for studenter
er uendret fra i fjor, med unntak av at et billettgebyr på 25 kr per billett til billettsystemet vi har

valgt å bruke for å betraktelig forenkle regnskapsprosessen. I tillegg er prisen for ikke-studenter
satt til ny rekordhøy pris på 1345 kr, opp 345 kr fra i fjor.
Vi har ikke søkt andre institusjoner da IFI-galla er et arrangement som har blitt støttet av FU i
alle år. Og til tross for at prisene fortsetter å øke selv etter korona, er dette et arrangement vi
mener står som en bauta i IFIs studentkultur, og bør prioriteres deretter. Det er også verdt å
merke seg at 2018 og 2020 er utelatt for regnskapet på grunn av omfanget av de gallaene, og
er derfor ikke relevante, og er dermed ikke sammenlignbart. 2018 var preget av at man også
arrangerte CYB 50-galla samme studieår, og 2020 sier kanskje seg selv.

Kostnader
Hva?

Beskrivelse

Pris (eks mva)

Personell

Kokker, servitør og runner, i 6,5 timer. (+ liten buffer)

30 200

Mat

3-retters middag, 495 kr per kuvert

61 875

Leie av utstyr

Tallerkener, bestikk, glass og karafler (+ buffer)

12 550

Drikke

Velkomstdrink, hvitvin og rødvin til 125 mennesker, samt
alkoholfrie alternativer.

20 800

Misc

Lys, lyd, pynt og Blitzbox.

23 435

Totalt

148 865

Inntekter
Hva?

Beskrivelse

Pris (eks mva)

Studentbillett

95 billetter, 268 kr per stk (eks mva og gebyr)

Ordensbillett

3 billetter ala 1040 kr (eks mva og gebyr)

3 120

Representantbillett

7 billetter ala 268 kr (eks mva og gebyr)

1 876

Komitee/arbeidsbillett

20 billetter ala 0 kr, hvorav 12 til gallakomiteen, 5 til barfunker, 2
til toastmastere og 1 til DJ

Totalt

25 460

0
30 456

Søknadssum

Gjenstående kostnader:

Vi er sikre på at dette vil bli et vellykket arrangement, og håper på FU sin støtte.
Stian Dolmseth
Gallakomitéen

Peter Petersen-Øverleir
Leder, CYB
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