Søknad Blomsterpotten
1.

Søkerens/komiteens navn

Kjellerstyret.
2.

Hva søkes det om?

Hvis det skal selges alkohol på en fremtidig kjeller, må dette skje på grunnlag av en fast
skjenkebevilling. Dette er et av kriteriene til Sit for å gjenåpne. Dette krever mye mer enn det
som tidligere var tilfelle for å drifte en kjeller. Blant annet må man ha et komplett
kassasystem som registrerer alt av salg på lokalet. Dette har, etter at den nye
kassasystemloven trådde i kraft, blitt fryktelig strengt. I forbindelse med at Reddkjellerne har
fått tillatelse til å drifte den gamle barnehagen på Moholt som et midlertidig lokale med fast
skjenkebevilling, har de vært på jakt etter kassasystemer. De skal kjøpes inn så billig som
mulig, men også på den basis at de skal være lovlige og gyldige i henhold til
kassasystemloven.
Det søkes i denne forbindelse om penger til å kjøpe inn et slikt system, som Emil kan ha
på sin avdeling i barnehagen evt. leie ut til andre avdelinger i barnehagen mot en viss sum.
Reddkjellerne har fått et tilbud på et brukt kassasystem via skjenkebevillingen i Trondheim
kommune, som er vesentlig billigere enn å kjøpe nytt. Fordelen med å kjøpe dette nå er også
det at Emil kjelleren da har et kassasystem når vi får vår egen kjeller, slik at prosessen ved å
få en fast skjenkebevilling og alt det fører med seg blir litt lettere.
3.

Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens medlemmer?

Dette er både snakk om noe som er nyttig i år og i lang fremtid. Kasseapparat er noe enhver
kjeller med skjenkebevilling må ha. Vi må også ha det på vår avdeling i barnehagen. Ved å
investere i dette nå ligger vi ett skritt nærmere å åpne vår avdeling her og å gjenåpne vår
kjeller på Moholt. Dette er altså ikke snakk om en investering som kommer til å vare i ett,
eller noen få år. Det er snakk om en investering som vi både er avhengig av og kommer til å
nyttiggjøre oss av i lang tid fremover.
Det ingen tvil om hvor viktig Emil kjelleren har vært og kommer til å bli for det sosiale
miljøet på linjeforeningen. Det har vært et lavterskel tilbud for alle linjeforeningenes
medlemmer. Her kunne man gå opp alene, eller sammen med andre. Selv om kjelleren har
vært en plass for sosiale sammenkomster, har det også vært en plass for fester og vors. For
å servere alkohol her oppe nå kreves det altså et slikt kassasystem.
Linjeforeningen mangler et slikt tilbud i dag. Spesielt har man lagt merke til dette ved et
stort oppmøte på alle kjellerfester som har blitt arrangert siden de ble nedlagt i fjor. Allerede i
år får vi et midlertidig lokale som vi kan disponere til sosiale arrangementer. Dette vil uten tvil
ha en positiv effekt på det sosiale miljøet på Emil.
4.

Er det sendt inn søknad om midler til SiT eller andre relevante organisasjoner?

Reddkjellerne har søkt både rektorpotten og Sit for støtte til innkjøp av disse
kassasystemene. Hvis innkjøpet kan skje via disse, er det ikke behov for Emil kjellerne å
kjøpe dette akkurat nå. Dette er altså en søknad som gjelder hvis det ikke blir mulig å
anskaffe disse systemene på andre måter.

5.

Budsjett

Tilbudet som har blitt gitt har kommet via skjenkebevillingen i Trondheim kommune, slik at
dette er et godkjent system. Det er RESPONCE Retail som har kommet med tilbudet. Det er
blitt grundig gjennomgått alternativer til dette, men det er blitt funnet ut at dette per nå er det
billigste og mest sikre alternativet for bruk. Tilbudet er ikke inkludert moms og installasjon.
Tilbud:

Budsjett for Emil:
Enhet

Betegnelse

Antall

Beløp

Kasse

SP 850 BZ

1

15 900,00

Enhet

Skuff – EC-410

1

1650,00

Bankterminal

Yomani

1

3500,00

Moms + installasjon

7450,00

Sum:

28 500

6.
Ansvar for bruk av midler
Undertegnede har lest, forstått og akseptert retningslinjene til EMILs Blomsterpott og har
ansvaret for at midlene som er innvilget og utbetalt brukes i henhold til det godkjente
budsjettet. Ved manglende dokumentasjon på dette, eller dersom midlene er brukt til noe
annet, står undertegnede ansvarlig for å tilbakebetale det misbrukte beløpet.
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