Ansøg om midler fra aktivitetspuljen.
•

En beskrivelse af aktiviteten
Arrangementet består i en fire timer inspirationsaften for de nye 1. semesters medicinere på
Aalborg Universitet. Der vil være oplæg en yngre læge, kandidatstuderende, og to overlæger.
Arrangementet kommer til at foregå d. 3/11 2016 i tidsrummet 17-21. Undervejs i
arrangementet vil der være aftensmad og forfriskninger. Arrangementet kommer til at udspille
sig på Frederik Bajers Vej 7A, hvor både kantinen og et seminarrum er blevet bekræftet booket.

•

Budget
Budgettet forudsætter at næsten alle nye studerende på medicin deltager, at der ikke er
egenbetaling og at oplægsholderne og arrangørerne også modtager forplejning. Der er trods
interesse ingen planer om at åbne arrangementet for ældre studerende. Udvalget har besluttet
at ansøge om midler for 110 personer. Det forventes dog ikke, at antallet vil blive så højt, dog vil
vi have fokus på at alle skal have muligheden for at deltage, hvorved vi har søgt flere midler end
der muligvis er brug for. Budgettet for arrangementer ser ud som følgende:
110 PERSONER
FORVENTET PRIS I KR
SANDWICH
3850
KAFFE, KAGE, VAND
500
GAVE TIL OPLÆGSHOLDERE
300
ØL
400
I ALT
5050
Da Medicinerrådets konti er begrænsede, vil det derfor ikke kunne lade sig gøre, at afholde
arrangementet inden for de ønskede rammer, uden støtte, og samtidigt have penge til fremtidige
aktiviteter inden for forretningsåret.
Vi søger derfor støtte til at få dækket udgifter til forplejning (sandwich, kaffe, kage, vand) og gave
til oplægsholdere i form af en flaske vin eller en pakke chokolade.

•

Begrundelse for tildeling af støtte
Arrangementet skal gøre de studerende klogere på deres uddannelse og hjælpe dem med at lære
de andre medicinstuderende at kende. Arrangementet vil styrke de studerende både
studiemæssigt og socialt indbyrdes, og vil være med til at give de studerende en fællesånd på
studiet
Der er ikke søgt om støtte til udgifter andetsteds
Med venlig hilsen
Medicinerrådets

Ansøg om midler fra udviklingspuljen.
På vegne af Medicinerrådet vil jeg gerne ansøge om tilskud Medicinerrådet poloer med
medicinerrådets logo (s’ets inklusiv ). Vedhæftet er logo til bagpå (vedhæftet fil LOGO) og lille logo
foran (MR-Logo).
Denne støtte til disse poloer via Stark (Niels Børge Andersen) om levering af 30 stk poloer til 5600
inkl. moms.
Medicinerrådet søger et tilskud til poloerne, der bl.a. kan benyttes ifm. Studenterpolitiskfestdag
mv.. Vi ser altså poloerne som et investeringsprojekt, der skal være vores første spædestart
(udover et Roll-Up banner) i et nyt PR udvalg indenfor Medicinerrådet
Poloerne skal altså være med til profilering af Medicinerrådet og medlemsrekruttering og
hvervning til selv samme af blandt andet nye og gamle studerende.
Profilering omhandler visuel synlighed af Medicinerrådet for at fremme vores arbejde og kendskab
for de studerende. Vi ønsker at være mere visuelle for at vise medicinerrådets arbejde tydeligere.
Der er ikke søgt støtte til udgifter andet steds.
Mvh Alexander Erbs
Kasserer Medicinerrådet

