Ansøgning af underskudsbevilling til

Studiebiffens åbningsarrangement
I forbindelse med Studiebiffens åbningsarrangement af tredje sæson ønsker gruppen at ansøge om
underskudsbevilling.
Studiebiffen er en organisation under Studentersamfundet, der i samarbejde med Biffen i Nordkraft
afholder filmvisninger for studerende. Studiebiffen er en ung organisation, der ønsker øget udbredelse og
tilslutning til sæsonens arrangementer. Vi har i de foreløbende sæsoner oplevet en beskeden tilslutning, og
da vi mener vores organisation både skaber relevant kendskab og viden til både smalle og brede
filmoplevelser, og ligeledes er medvirkende til at skabe et fællesskab studerende og filminteresserede
imellem. Vi mener derudover, at et foretagende som Studiebiffen er med til at fremme den sociale aktivitet
forskellige studieretninger imellem, samt kan være et givende fællesskab for især nye studerende.
Derfor finder vi det relevant at ansøge om midler til afholdelse af et opstartsarrangement, hvor de
deltagene har mulighed for at se aftenens film gratis ved tilkøb af medlemskab. Arrangementet kommer til
at løbe af stablen d. 2. februar 2016, kl. 21 i Biffen Nordkraft. Gruppens frivillige vil være til stede ved dette
arrangement og tilbyde information omkring organisationen, samt søge at etablere et socialt fællesskab.

Budget for aktiviteten
Da det pr. dags dato (25. januar 2016) er uforudsigeligt at vide, hvor mange deltagere arrangementet vil
tiltrække, vil det efterfølgende budget være et overslag, der skal forstås vejledende. Udgifter
Køb af billetter á 50kr. pr. stk.

80x50= 4000kr.

Budgetoverslaget tager udgangspunkt i et udsolgt arrangement, og er derfor beregnet ud fra maksimal
udgift. Realistisk set vil denne udgift dog være lavere.
Da denne ansøgning har karakter af et stadigt usikkert budget, skal det hertil knyttes, at der ansøges om
tilbagebetaling af det pågældende beløb efter afholdt arrangement. Beløbet vil derfor ligge mellem 0 og
4000kr.
Vi
-materiale for arrangementet, såvel som Studiebiffens andre PRaktiver.

Studiebiffen: kommisorium
1. Grundlag og formål
Organisationen (herefter benævnes Studiebiffen) er en frivillig
organisation, som i samarbejde med Biffen i Nordkraft vil sprede 1)
kendskab til, 2) kultur om og 3) fællesskab for film i både bredt og smalt
format. Studiebiffen er en decentral selvstyrende organisation, som er
underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer.

2. Medlemskab og opbygning af gruppen
Udvalget drives af frivillige og ulønnede aktive studerende. Udvalget er
som udgangspunkt et fladt hierarki uden en formand, der vælges dog en
intern projektkoordinator, som har det overordnede ansvar for kontakt til
Studentersamfundets bestyrelse og administration. Derudover har denne
ansvar for løbende at varetage overblikket over gruppens opgaver og at
sikre fremskridt i disse. Dertil vælges en PR-ansvarlig, som administrerer
Studiebiffens sociale medier, mens al anden kommunikation udføres i
samarbejde med Studentersamfundets PR-gruppe.
Gruppens medlemsantal er ikke fastlåst, men er pr. dags dato 4 (25. januar
2016) og bør aldrig overstige halvdelen af antallet af medlemmer i
Studentersamfundets bestyrelse (+/- 2).

3. Økonomi
Gruppen har ingen direkte indtægtsgivende arrangementer, men afvikles i
forbindelse med Biffens egne arrangementer, og er derfor ikke økonomisk
afhængig af en direkte indtægtskilde. Biffen forvalter selv eget udstyr,
billetsystem osv., og Studiebiffen kan derfor anses som værende ’indlejere’

i Biffens lokaler.
Studentersamfundet vil i forbindelse med enkelte arrangementer have
udgifter forbundet med rabatordninger m.m., men Studiebiffen vil i de fleste
tilfælde være økonomisk uafhængige af Studentersamfundet

4. Faste opgaver
Udvalgets primære opgave er som sagt at udbrede kendskabet og viden til
og om film i alle formater, skabe et kulturelt ståsted for filminteresserede
studerende og udvikle og opretholde et fællesskab omkring filmens kultur.
For at være mere specifik ses de faste arbejdsopgaver i forbindelse med
den daglige drift af Studiebiffen nedenfor.
Organisationens faste opgaver fordeler sig på over tre områder: 1)
planlægning af Studiebiffens sæsoner, der forløber parallelt med
universitetets (AAUs) semestre, 2) afvikling af sædvandlige filmvisninger
samt særarrangementer, 3) Udvikling og vedligeholdelse af gruppens
repræsentation som studenterorganisation.
Dette er de faste opgaver i forbindelse med den daglige drift af
Studiebiffen. Derudover vil Studiebiffen kunne påtage sig mere
særprægede opgaver.

5. Særprægede opgaver
Studiebiffen kan på opfordring af Studentersamfundet være med i
samarbejdet omkring udvikling og afvikling af filmkulturelle arrangementer
indenfor hovedorganisationen.

