Ansøgning om støtte
Hej Studentersamfundet.
Vi er igang med at arrangere dette semesters Create Jam på CREATE i Aalborg. Vi har i
den anledning brug for finansiel støtte til at kunne dække nogle af vores udgifter. Vi vil derfor
spørge jer, om I kunne være interesseret i at støtte vores arrangement?
Create Jam er et gratis game jam for alle AAUs studerende. Over en weekend vil deltagerne
udvikle spil, som de i slutningen af weekenden vil præsentere for hinanden. Spillene vil blive
spillet og bedømt af deltagerne og dommerne, og der vil kan vindes præmier i forskellige
kategorier bl.a. for bedste generelle spil, eller bedste brug af lyd osv.. Holdet med det bedste
spil vil også få deres holdnavn på vores vandrepokal, som vil stå til skue for besøgende på
CREATE.
Create Jam har, siden det startede, vokset sig fra at være et lille game jam kun for
medialoger på AAU, men vi arbejder hen imod at gøre det til et game jam specielt for AAUs
studerende. Create Jam holdes hvert semester i hhv. foråret og efteråret.
Med hensyn til støtte, har vi brug for penge til Tshirts til arrangørerne, sådan at deltagerne
kan få øje på dem, når de har spørgsmål eller brug for hjælp. Til det har vi brug for 1.572,00
kr..
Vedlagt er vores fulde regnskab samt kvitteringer for køb af Tshirts.

Venlig hilsen
Create Jam Komiteen

Ansøgning af underskudsbevilling til

Studiebiffens arrangement, d. 15/3/2016
Efter et vellykket opstartsarrangement ønsker gruppen at rette henvendelse til Studentersamfundet, med
henblik på ansøgning 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 oplevede øget tilslutning i forbindelse med åbningsarrangementet på denne sæson, d. 1/2/2016 - Godt
hjulpet på vej af Studentersamfundets bevilling.
Vi finder det derfor relevant at ansøge om midler til afholdelse af endnu et arrangement, hvor de
deltagende har mulighed for at medbringe en ven gratis, ved betaling af de 50 kr, som filmen koster.
Gruppens mål med Studiebiffen er netop øget udbredelse og kendskab og det mener vi at et arrangement
som dette vil hjælpe med. Arrangementet kommer til at løbe af stablen d. 15. marts 2016, kl. 21 i Biffen
Nordkraft, hvor vi viser årets oscar-vinder for bedste film: Spotlight. 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 (7. marts 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.

40x50= 2000kr.

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
2000kr.
Vi gør samtidig opmærksom på, at vi for at sikre reklame for Studentersamfundet vil lade
Studentersamfundets logo indgå i PR-materiale for arrangementet, såvel som Studiebiffens andre PRaktiver.

Kære Studentersamfundets bestyrelse,
Følgende er en ansøgning til aktivitetspuljen på vegne af den Studentersamfundets kritiske
revisorer og Café driftsleder. Pengene søges til afholdelse af en bootcamp for caféerne i
Studentersamfundet, et arrangement foreslået af de kritiske revisorer bl.a. på et af
Studentersamfundets medlemsmøder.
Programmet for dagen ser således ud:
● Bootcamp i tidsrummet 12:00  18:00

●
●

○

12:00  12:30: Introduktion og plan  Patrick

○

12:30  12:45: Studentersamfundet  Tsinat

○

12:45  13:30: Bestyrelsesarbejde  Tsinat

○

13:30  14:00: Pause med kage

○

14:00  14:30: Økonomi oplæg 1  Patrick

○

14:30  15:00: Økonomi workshop (delt op)

○

15:00  15:30: Økonomi oplæg 2  Gasberg

○

15:30  16:00: Pause

○

16:00  16:30: Fokus for de enkelte barer (delt op)

○

16:30  17:00: PR  Gasberg

○

17:00  18:00: Barvagt  Tsinat og Patrick

Aftensmad i tidsrummet 18:00  19:00
Afgående bestyrelser inviteres med til fælles barfest i tidsrummet 19:0001:00

Vi søger penge til følgende (vi regner med 50 deltagere), alle beløb er eksklusiv moms:
Beskrivelse

Antal

Stykpris

I alt

Kage

2 * 50 stk.

8,00 kr.

800,00 kr.

Kaffe og the

15 kander

24,00 kr.

360,00 kr.

Sodavand

40 flasker

9,20 kr.

368,00 kr.

Chips
Aftensmad

250,00 kr.
60 kuverter

30,00 kr.

1.800,00 kr.

Diverse

422,00 kr.

Samlet

4.000,00 kr.

Ansøgningen er på det samlede beløb, 4000,00 kr.
For fremtiden påtænkes det, at dette arrangement lægges under et kommende Caféudvalg
og planlægges af Caféudvalgets formand og Studentersamfundets Cafédriftsleder.

Med Venlig Hilsen
Christian Gasberg, Patrick Pedersen og Tsinat Berhane

