
Kommentarer til innstilling for revidert 
budsjett 2015 

GS-øko 
15. april 2015 

Innledning 
Dette dokumentet sammen med tilhørende filer representerer samlet GS-økos innstilling til endring 

av bevilgninger fra UKEfond for følgende gjenger i 2015: 

1. Markedsføringsgjengen (MG) 

2. Videokomiteen (VK) 

3. IT-komiteen (ITK) 

4. Diversegjengen (DG) 

5. Gjengsekretariatet (GS) 

6. Regi 

7. Forsterkerkomiteen (FK) 

8. Kulturutvalget (KU) 

9. Studentersamfundets Interne Teater (SIT) 

10. Fotogjengen (FG)  

11. Studentersamfundets Orkester (Låfte) 

12. Profil 

13. Arkivet 

Eventuelle spørsmål til bevilgningene bes rettes til gs-oko@samfundet.no eller en av GS’ 

medlemmer som driver med økonomi.  

 

1 Markedsføringsgjengen (444 600,-) 
Ingen endringer i bevilgning fra UKEfond. 

 

2 Videokomiteen (fra 94 100,- til 88 800,-) 
Bevilgningen reduseres med 5300,-. Nedgangen skyldes hovedsaklig mindre behov for pærer og en 

stor reduksjon i planlagt datautstyr. Ellers er en rekker av postene fått mindre justeringer opp og 

ned.  

 

 

 

mailto:gs-oko@samfundet.no


3 IT-komiteen (fra 85000,- til 82400,- drift og fra 116900- til 

124900,- på investeringer) 
Totalt ønsker ITK å få økte fondsbevilgninger med 5400. Driftsutgiftene er gått noe ned fra budsjett, 

mens investeringene går opp. Økningen skyldes økte priser som følge av lav kronekurs.  

 

4 Diversegjengen (fra 39700,- til 40200,-) 
Mindre endringer, på 500 kr.  

5 Gjengsekretariatet (fra 94200,- til 97100,-) 
Økning på 3000,- skyldes behov for nye rutebøker, som ikke var tatt med i originalt budsjett. Ellers 

ingen endringer.  

 

6 Regi (fra 250 800,- til 242 800,-) 
Reduserer bevilgningen fra UKEfond med 8 000 kr.  

Reduksjonen skyldes en feilberegning i antall uker med jobbmat, siden ISFiT og UKA dekker 8 av 

ukene. Dette utgjør 11 000 kr. Regi har i tillegg økt utgiftene med 2 000 kr til innkjøp av stige og 1 000 

kr til innkjøp av verktøy. Til sammen utgjør dette en reduksjon på 8 000 kr. 

  



7 Forsterkerkomiteen (fra 311 100,- til 279 500,-) 
Reduserer bevilgninger med 31 600 kr.  

Den største endringen er at 30 000 kr for investering i mikrofoner er flyttet fra budsjettet til 

Sceneteknisk fond.  

 

De resterende 1 600 kronene i reduksjon skyldes feilberegning i budsjett av antall funksjonærer 

under UKE-semester og antall uker med kjøringer. Dette resulterer i lavere utgifter for jobbmat og 

forpleining, samtidig som utgiftene for verneutstyr går opp. I tillegg til en liten økning i porto for kjøp 

av utstyr utgjør dette til sammen reduksjonen på 1 600 kr. 

 

8 Kulturutvalget (fra 22 000,-) 
 

9 Studentersamfundets Interne Teater (47 000,-) 
Ingen endringer i bevilgning fra UKEfond.  

 

10 Fotogjengen (67 700,- til 68 200,-) 
500,- i økning skyldes økning i satsen for STF-daljer.  

 

11 Studentersamfundets Orkester (fra 34 000,- til 39 300,-) 
Ønsker å øke bevilgninger med totalt 5 300 kr.  

 

Budsjettet til Studentersamfundets Orkester (SO) er endret en del på grunn av feil budsjetteringer i 

det opprinnelige budsjettet. 35 000 kr som er ført som inntekter fra støtteordninger tas ut, siden det 

ikke foreligger planer om å søke om denne støtten. I tillegg er prosjektpotten på 20 000 kr tatt ut av 

utgiftene, da SO ikke har noen konkret plan om bruk av disse pengene. En økning på 1 300 kr for 

forbruksutstyr til arrangementer i tillegg til disse endringene utgjør en økning på totalt 5 300 kr i 

driftsutgifter. De resterende 10 700 kr i utgift til investeringer dekkes av egen konto. 

 

12 Profil (fra 42 000,- til 38 200,-) 
Nedgang på 3800 skyldes at Profil er 7 funker istedenfor 10 som det ble budsjettert med i oktober.  

 

 



13 Arkivet (fra 5 000,- til 10 300,-) 
Arkivet leverte et budsjettforslag før jul som ble glemt i sakspapirene. Arkivet 

har økt i størrelse det siste året og ønsker å ta en mer aktiv rolle som arkivarer. 

Derfor søker de for første gang på noen år om midler til å gjennomføre noen 

større og mindre prosjekter. Deriblant restaurering av et maleri.  


