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1. Styremiddag

CYB har to styrer, Hovedstyret, og Kjellerstyret. Hhv. 9 og 10 medlemmer.
Etter retningslinje 11, søker CYB om støtte fra FU for å arrangere styremiddag
for medlemmene.

1.1. Hovedstyret

9 medlemmer á 450 kr 4050 kr

1.2. Kjellerstyret

10 medlemmer á 450 kr 4500 kr

Sum styremiddag 8550 kr

https://cyb.no{}


2. FIF- møte

FIF (Forente IT- foreninger) er et forum hvor de største studentforeningene
for IT-studenter i Norge er representert. FIFs formål er å samle og forbedre
foreningene, og tilbudene de gir til studentene. Dette gjøres gjennom kontin-
uerlig kontakt og faste møter hvor erfaringsutveksling st̊ar i fokus. Fra IFI er
foreningene Dagen, Navet og CYB medlem i FIF. Disse pleier å delta sammen,
og utgjør en bred representasjon av IFI- studenter. Det er viktig at IFI- stu-
dentene blir representert p̊a et slikt møte for å ivareta v̊are særskilte interesser.
I år holdes møtet i Tromsø 1. april, som gir økte priser p̊a flybilletter, b̊ade
p̊a grunn av lengde, og det er i starten av p̊askeferien. Flybilletter ble bestilt
samme dag som møtet ble annonsert, da prisene øker fremover (de har økt med
over 500 kr over helgen). Søknad dekker reise for 3 representanter fra CYB.
Ettersom deltakelsen p̊a møtet dekker interessene til studentene ved IFI, og
møtet ikke er en del av CYBs ordinære drift, søker CYB støtte fra FU til å delta.

2.1. Flytur

(SAS) Oslo → Tromsø, 3 personer 5296 kr
(Norwegian) Tromsø → Oslo, 3 personer 5759 kr

2.2. Hotel

Fredag 31 mars → Søndag 2. april 2100 kr

Sum FIF- møte 13155 kr

Totalsum søknad 21705 kr

https://itforeninger.no
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