
SØKNAD BLOMSTERPOTTEN 

 

1. Komitéens/søkerens navn 

Kjellerkom v/Sander Olai Antun. 

 

2. Hva søkes det om? 

Det søkes om 4052,- til innkjøp som gjør oppussing av EMIL- og 
smørekoppenkjellerens EMILrom mulig. Vi ønsker å gjøre dette rommet mer 
innbydende og inkluderende ovenfor EMIL sine studenter. Per i dag mangler 
rommet personlighet, og vi legger vår tro i at et mer tiltalende rom vil invitere 
flere brukere. Midlene vil bli brukt til blant annet maling av vegger, bedre 
sittegrupper og et lykkehjul (jf. Budsjett). 

 

3. Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens medlemmer?   

Kjellerkom er en komite som i samarbeid med Smørkoppen arrangerer diverse 
arrangementer for linjeforeningene, enkeltpersoner og andre som har ønske om å 
benytte kjelleren. Etter økt samarbeid med andre komiteer innad i linjeforeningen, 
ønsker vi å gjøre EMILrommet mer innbydende og inkluderende for studentene. 
Oppussingen vil gagne studentene ved å gjøre kjelleren til en mer attraktiv 
møteplass, og vil styrke EMIL studentenes tilknytning til kjelleren.  

 

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

Erfaringsmessig er det svært vanskelig å få støtte fra SiT til organisasjoner/tiltak 
som kan knyttes til alkoholkonsum, og som på noe som helts måte kan være med 
på å fremme alkoholkonsum. Vi ønsker også å få gjennomført oppussingen av 
EMILrommet så fort som mulig, slik at fadderbarna under fadderuken 2020 kan 
dra nytte av et nytt og bedre EMILrom.  

 

5. Budsjett  

Budsjettet baseres på relevante bedrifter. 

Utgifter Pris  Referanse  
Betong grunning  800,- Jernia Eggen per telefon 
Butinox tak&vegg 07 
maling til betong  

1000,- Coop obs bygg 

Malingsutstyr   500,- Clas Ohlson 
Puter til sittegruppe 400,- Stoff og still 
Materialer til lykkehjul 
- sykkelhjul  
- finerplate 
- maling 
- ottomanhjul  

 
399,- 
150,- 
200,- 
80,- 

https://www.instructables.com/id/W
heel-of-
Fortune/?fbclid=IwAR0kZMYMV
m4Mm6c1Ogvy0JBeK_BUktWHtL
lISfyP4pM81EGLasyOeqx3uCo 



- Planker  
- Metallfeste 
- Øyeskruer 
- Spiker 
- Vinkelbeslag 

50,- 
100,- 
16,- 
150,- 
7,- 

 

 
 
Priser funnet på Biltema, 
Byggmakker og Coop Obs Bygg. 

Pynt (plastplanter) 200,- Ikea 
Totalt: 4052,-  

 

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.  

  

 

Sander Olai Antun                                                                                                     
23.02.2020, Trondheim 


