
Søknadsdato: 02.03.2022.
Kontaktperson: Peter Hjelle Petersen-Øverleir
E-post: foreningsfest@ifi.uio.no / peterhp@cyb.no

Søknad om prosjektmidler: Foreningsfesten 2023

Søknadskomiteen (ref. neste avsnitt) søker herved Fordelingsutvalget (FU) om støtte
til å gjennomføre et felles foreningsarrangement, og søknadssummen beløper seg til
101.583,-. Budsjett for arrangementet er vedlagt.

Foreningsfesten har de siste 12 foregående årene blitt ansett som svært vellykket,
og etter noen år med korona prøver vi å reetablere det som en årlig tradisjon. Utover
egenandel er arrangementet fullfinansiert gjennom midler fra FU, så vi håper FU
ønsker å ivareta denne tradisjonen. Vi har ingen inntekter utover egenandelen ved
dette arrangementet, så vi har ingen mulighet til å ende med overskudd, annet enn
dersom utgiftene blir lavere enn budsjettert. I så fall vil differansen i sin helhet
overføres tilbake til Fordelingsutvalgets konto.

Søknadskomiteen
I år som tidligere har vi nedsatt en samarbeidsgruppe bestående av representanter
fra flere foreninger. Vi håper naturligvis at flere foreninger vil være med å hjelpe til
under gjennomføringen med rigging, pynting og vasking, alle som ønsker å bidra er
velkomne.

Søknadskomiteen består i år av:
Peter Petersen-Øverleir, Dag Sommer, Eira Kaldhussæter, Hanne Hugem, Julia
Lundeby, Ka Thas, Mattis Stene-Johansen, Oliver Jahren m.fl.

Dato og tidspunkt
Dato for Foreningsfesten er satt til lørdag 22. April. Vi ønsket først og fremst å unngå
eksamenstid, masterinnlevering og påsken, både for de som arrangerer og for de
som deltar. På grunn av en full arrangementskalender i tiden fremover var det ikke
så mange muligheter å velge mellom, så dette gir en noe hektisk helg for flere i og
med at Ettermiddagen@IFI er dagen før.

Foreningsfesten starter rundt kl 17:00 og varer til 23:00. Etter litt rydding beveger vi
oss sammen videre til Escape. Her er et eksempel fra et tidligere program.

mailto:foreningsfest@ifi.uio.no


Tid Hva

5:45:00 PM Velkomstdrink

6:00:00 PM Registrering

Mingling

7:00:00 PM Velkommen/mat

7:15:00 PM Servering av mat

7:35:00 PM Pressevegg: do's and donts

7:40:30 PM Lese opp dares

7:50:00 PM PAUSE

8:05:00 PM Takk for maten-taler

8:10:00 PM Rydding

8:20:00 PM Priser CYB

8:28:00 PM Lese opp dares

8:50:00 PM Kahoot

9:05:00 PM Annonsere kake-jury

9:10:00 PM PAUSE

9:24:00 PM Pris, FUI

9:25:00 PM Pris, Navet

9:27:00 PM Hemmelig pris

9:30:00 PM Kaffe og kake

9:40:00 PM Pris, FU

9:43:00 PM Lese opp dares

9:50:00 PM PAUSE

10:07:00 PM KAKEPRISER!!!

10:20:00 PM Ifi-ordenen

10:30:00 PM Fellesbilde

10:40:00 PM RYDDING!

Bakgrunn og arrangementets formål
Etter at vi flyttet inn i Ole-Johan Dahls hus har studentforeningene ved Institutt for
Informatikk bidratt til å skape et sosialt og engasjerende studentmiljø. Dette bekreftet
også instituttets ledelse da de på 35-årsfesten delte ut «instituttleders ærespris for
2011» til studentforeningene. Det er ingen tvil om at styrene og medlemmene i
studentforeningene gjør en stor innsats for å holde de sosiale og faglige aktivitetene
oppe. Derfor ønskes det å arrangere en stor foreningsfest for alle aktive styrer og
medlemmer for å hedre det arbeidet som gjøres. Formålet med denne festen er
todelt:



1. Skape et bedre samhold, kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike
foreningene, samt alle enkeltpersonene som engasjerer seg i disse
foreningene.

2. Gi en fortjent klapp på skulderen til de som har vært med på å bidra til å få til
det vi har fått til, samt inspirere til videre engasjement og tiltak. Det er viktig å
understreke at denne festen ikke er en ren hyggefest med masse drikke eller
internfest i tradisjonell forstand, men heller en liten påskjønnelse og
oppmerksomhet rettet mot de som gjør en god innsats ved instituttet. Følgelig
vil taler, utmerkelser og presentasjoner bære preg av at vi gjør dette for å si
«takk for innsatsen og stå på videre».

Deltakerliste
Foreningsfesten er et åpent og demokratisk arrangement hvor hver forening selv
bestemmer hvem de ønsker å invitere. Tidligere har FU ønsket at inviterte foreninger
og antall plasser deles sammen med søknaden. Fordi vi primært ønsker å holde
festen for de som er aktive og engasjerte gir vi ikke foreningene carte blanche til å
invitere alle medlemmer, men vi setter en maksgrense for hver forening, og så får de
selv velge hvem som vil stille. Dette gjøres ved at foreningene først sender inn navn
på sine styremedlemmer, og så vil vi luke ut duplikater (de som er med i flere
foreninger) og dele ut plasser. Foreningene kan selv bestemme hvordan de bruker
plassene sine, dette kan være styremedlemmer, interne eller pamper.
Det er dessverre også slik at det kan hende, siden det er 26 foreninger på ifi og
begrenset med plass i kantina, at det ikke blir plass til alle styremedlemmene i alle
foreningene. Vi kommer til å gjøre et forsøk på å mitigere dette med en oppfordring
om at hvis man får flere plasser enn man har styremedlemmer som kan komme at
man da sier ifra slik at man kan få gitt dem videre til en annen forening som ikke fikk
med alle sine.

Vi ønsker primært å bruke anslag fra de fem siste årene på hvor mange vi tillater fra
hver forening. Tidligere har det vært 150 plasser, men vi prøver oss i år på 155
plasser og 5 plasser med mat og drikke til funkene som hjelper til med
alkoholserveringen og til fotografen.



Budsjett 2023

Kostnader Antall Stk pris (i kroner u/Mva) Totalt (i kroner u/Mva)

Goder til fotograf og funker (anslag) 1 8000 8000

Leie av lys og lyd 1 4800 4800

Pynt og dekor, Arrangementskostnader til underholdning,
Plaketter til utmerkelser (og en buffer for div. småting) (blir nok
billigere) 1 16000 16000

Catering 160 295 47137

Drikke (Velkomstdrink, drikke til middag mm.) (blir nok noe
billigere) 160 260.66 41706

Middagstallerken og bestikk (m/frakt og buffer for eventuelt
ødelagte tallerkener) 160 22,4 3584+866

Totalt kostnader 122363

Kostnader pr pers 764.77

Inntekter
Egenandel student (etter gebyr og Mva) 135 100 13500

Egenandel Ordenen (etter gebyr og Mva) 10 728 7280

Egenandel FF-komiteen, konferansierer, funker og fotograf 15 0 0

Støtte fra Fordelingsutvalget 1 101583 101583

Totalt inntekter 122363

Totalt 0

https://www.clasohlson.com/no/Fotoramme-Helsingfors,-2-stk.,-svart/p/44-2354-2?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google%20surfaces&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulmYph3vVTsMH1ik77x-37tMHxP6RHT2T-4cAcNCdFutcuIi6zWHX9EaArRUEALw_wcB

