
1. Søkerens/komiteens navn 

Jubileumskomiteen /v Håvard Utne Øxnevad 

 

 

2. Hva søkes det om? 

 

Det søkes om 50 000 kr til EMILs 20-årsjubileum i oktober 2018. Pengene skal brukes til å 

arrangere jubileet på best mulig vis. Dette inkluderer alt fra dekorasjoner, leie av lokale og til 

å senke billettpriser på diverse arrangement for å øke oppslutning blant EMILs medlemmer. 

 

 

3. Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens medlemmer? 

 

Jubileet kommer til å være høydepunktet i 2018 for linjeforeningen og noe mange ønsker å 

delta på. Hvert kull vil kun få oppleve et jubileum i løpet av studieløpet sitt og det er derfor 

viktig å inkludere så mange som mulig. Jubileet ganger også utmatrikulerte EMIL-studenter, 

ettersom de er invitert på både mimrerevy og jubileumsbanketten. Banketten vil være det 

største arrangementet og høydepunktet i jubileumsuken. Jubileet er åpent for alle 

linjeforeningens medlemmer, og vil føre til økt engasjement og kjennskap på tvers av 

trinnene. Dette vil resulterte i et bedre miljø innad i linjeforeningen. 

  

 

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

 

Bedriftssamarbeid har loggført, per dags dato, 55 000 kr støtte. SiT har innvilget totalt 17 

000 kr i støtte. 

 

 

 

 

 

 



5. Budsjett 

 

Leie av baner i Dødens dal 3 000 kr 

Penger til instruktør for kurs 3 000 kr 

Vakthold – Galla 16 625 kr 

Fotograf – Galla 1 200 kr 

Transport med buss under 
jubileumsbanketten for EMIL Alumni og 
styrer 

8 500 kr 

Dekorasjoner til temafest, åpningsfest og 
rekvisitter under mimrerevy 

5 875 kr 

Leie av lokale til temafest 2 500 kr 

Promotering og jubileumsmagasin 9 300 kr 

Sum 50 000 kr 

 

 

 

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. 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Håvard Utne Øxnevad 

12.05.2018, Trondheim 

 


