arrangement konto

Indtægter
1500

total

1500

Med underskudsbevilling
Arrangement
Underskud
total

1500 disse bruges først
2000 Til ekstra udgifter efter de 1500
3500

Bemærk. Denne post er primært
tiltænkt, hvis vi får et ualmindeligt
højt deltagerantal

Udgifter
Kul
Pølser
brød
kartoffelsalat
ketchup
remoulade
ristet løg
paptallerkner
præmier
Total

Indkøbspris størrelse
antal pr person
70
9 kg
0,18
300
62 stk
2
11
14 stk
2
15
1 kg
0,25
12
1000 ml
75
9
500 ml
75
6
200 g
40
38
50 stk
1
300

Uden underskudsbevilling
Balance

Med moms uden moms
203,843318 463,0746544

Med underskudsbevilling
Balance

Med moms Uden moms
2203,84332 2463,074654

pris pr person
samlet med moms
0,714286
35,71428571
9,677419
483,8709677
1,571429
78,57142857
3,75
187,5
0,9
45
1,35
67,5
1,2
60
0,76
38
300
1296,156682

deltagerantal
uden moms
28,57142857
387,0967742
62,85714286
150
36
54
48
30,4
240
1036,925346

50

Kære bestyrelse
FakSUND er en studenterpolitisk gruppe under S’et, som
hvert semester afholder et studentersocialt arrangement for hele det
sundhedsvidenskabelige fakultet. Både med formålet at styrke fællesskabet på fakultetet og
skabe øget opmærksomhed om FakSUND og studentersamfundet. Dette semester afholdes
Eksamens-kuller-kur, et udendørsarrangement i østre anlæg, med massere aktiviteter og
konkurrencer som har fokus på at få aktiveret de studerende og få samlet dem om noget
fælles leg og hygge. Det er en dag som lægger op til at bryde barrierer imellem studierne
ved at møde nye mennesker fra hele fakultetet både gennem leg men også ved at dele en
“bid brød” til slut. Som en afrunding på arrangementet vil der nemlig blive sat op til grill,
hvortil vi gerne vil byde deltagerne på en omgang pølser, kartoffelsalat og mere til
aftensmad. Det er her vi gerne vil søge jeres støtte.
Det er et åbent arrangement for fakultetet, og tiltænkt som et pusterum før
eksamensperioden for alvor starter. Grundet arrangementets type og målgruppe er der
potentielt mulighed for et enormt deltagerantal, vores umiddelbare gæt på et præcist
deltagerantal ligger dog umiddelbart noget lavere, omkring 40-50 mennesker. Fra
fakSUND’s egen arrangement konto tager vi allerede 1500,- hvilket sagtens kan dække
vores forventede deltagerantal, hvis det dog hænder og vi er så “uheldige” at vi får et stort
deltagerantal, vil vi gerne søge aktivitetspuljen om en underskuds bevilling på 2000 kr, som
vi kun tager af hvis det overstiger eget budget på 1500 kr, altså som et øget sikkerhedsnet,
så der stadig er penge til efterårs arrangementer.
Budgettet til arrangementet er vedlagt og er beregnet med 50 deltagere.
Mange hilsner
Per Lund Petersen
4. Sem. Medicin
Økonomi ansvarlig FakSUND

Ansøgning til aktivitetspuljen ved Studentersamfundet
SATS Aalborg vil gerne søge om støtte (i alt 1150 kr) til et studierelevant foredrag, der er til alle
studerende på medicin og medIs-uddannelse i Aalborg.
Jeg skriver på vegne af studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab (SATS) Aalborg,
en frivillig studenterforening for medicinstuderende på Aalborg Universitet med interesse for
anæstesi, intensiv- og akutmedicin. Vi afholder en række kurser med fokus på præhospitale og
akutmedicinske procedurer samt afholder generel undervisning i hjerte-lunge redning,
luftvejshåndtering og træning af ABCDE-principper. Fagligt giver vi kommende læger mulighed
for superviseret færdighedstræning i trygge ramme, herunder anlæggelse af PVK og arteriepunktur.
Vi arbejder ud fra et princip om at ”øvelse gør mester” og forsøger at udvikle de færdigheder, man
ikke bare kan læse sig til. Forening drives frivilligt og gør brug af frivillige undervisere, hvilket
tillader særligt omkostningseffektive arrangementer. Herudover holder vi spændende
studierelevante foredrag for alle medicin og medIS studerende ved Aalborg Universitet for at
udbrede, hvad livet som læge kan bringe. Vi har tidligere i 2017 holdt flere foredrag og kurser samt
ekskursioner til andre akutmedicinske foreninger, hvor der har været søgt støtte hos bl.a. dekanen
for SUND-fakultetet og instituttet, der har bidraget med meget hjælp.
I igangværende semester har 138 medicinstuderende deltaget i vores aktiviteter.
SATS Aalborg vil mere præcist gerne ansøge om midler til at sørge for gave til foredragsholderen
og servere kaffe og kage for deltagende medicin og medIS-studerende ifm. foredraget med
reservelæge Jesper Mølgaard. Han vil holde et case-baseret oplæg med fokus på patientforløb, han
selv har stået i. Herudover vil der være en snak om, hvordan man bliver reservelæge i forsvaret og
generelt om det anæstesiologiske speciale. Han er netop selv vendt hjem til København fra en
udstationering i Irak og har stort mod på at fortælle om sine oplevelser og kompetencer samt give
inspiration til de deltagende. Kurset er specielt henvendt til ældre medicinere med et case-orienteret
oplæg (herunder kandidatstuderende), der sjældent oplever adspredelse for studiehverdagen. Yngre
læger er også yderst velkomne. Men kurset er også tilgængeligt og relevant for alle interesserede
bachelorstuderende (herunder medicin og medIS), hvorved kurset favner bredt og er studierelevant
samt give inspiration til fremtiden i en travl unihverdag.
Foredraget afholdes d. 17 maj kl. 19 og foregår i Forskningens Hus med mulighed for i alt 80
deltagere fra hele medicin og medIS-uddannelsen.
Der ansøges om støtte til servering af kaffe og kage til de deltagende. Vi ønsker denne støtte, da vi
finder i foreningen at et sådant arrangement skal være tilgængeligt for alle (både medlemmer og
ikke medlemmer) samt gratis at deltage i for at tiltrække flest mulige deltagere og derved skabe den
bedste stemning til foredraget. Derved kan foredraget både være studierelevant og samle hele
uddannelsen i Aalborg og dermed skabe et bedre studiemiljø på uddannelsen, da man mødes på
tværs af mange semestre.
SATS Aalborg har fundet lokale og sørger for foredragsholderen Jesper Mølgaard.
Overslag til støtte til foredraget Læge i Forsvaret:
Hvad
Gave
Kaffe*
Kage**

10 kande af 35 kr
4 stk. af 100

Støtte
400
350
400

I alt:
*Kan bestilles ved sygehuset med levering til 35 kr pr. kande
** Er et estimat på hvad hjemmebag koster
På vegne af SATS Aalborg
Alexander Erbs
Kasserer i SATS Aalborg
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