
Søknad Blomsterpotten  
 

1. Komiteens/søkerens navn:  
MiljøKom/Hanna Lofnes  

  
2. Hva søkes det om? 

Det søkes om midler til å kunne gjennomføre Miljøauksjonen 2020 (se punkt 5). Dette 
er et stort arrangement som i fjor trakk rundt 150 EMIL studenter. Det er mange 
utgifter når man skal arrangere en slik auksjon, og siden vi ikke har fått hovedsponsor 
i år har det vært spesielt vanskelig å få ting til å gå rundt. Vi håper derfor vi kan få 
støtte fra Blomsterpotten slik at vi kan fortsette å arrangere Miljøauksjonen og få det 
til å bli minst like bra som det ble i fjor.  
 
Det er også viktig å påpeke at dette er penger som brukes for å få til et arrangement 
der alt av inntekter går til en veldedig organisasjon (i år: Verdens Naturfond).  
 

3. Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens medlemmer? 
Dette er et arrangement som er åpent for alle på EMIL og samler studentene tvers over 
alle klassetrinn. Det skaper oppmerksomhet rundt et viktig tema ettersom dette er et 
arrangement med hensikt å samle inn penger for en miljøorganisasjon.  
 
I tillegg så er dette et arrangement som engasjerer alle komiteene på EMIL. FestKom, 
ManneKom, KvinneKom, Energi FK, MediaKom, GourmetKom, Pikestrøm, 
Høystemt og RevyKom er eksempler på komiteer som skal bidra med underholdning 
og/eller noe til auksjonspakkene. Arrangementet bidrar på den måten til å inkludere 
mange av komiteene og utfordre dem til å finne på noe kreativt for en god sak.  
 
Dersom Miljøauksjonen blir bra gjennomført i år også kan jeg se for meg at dette kan 
bli noe som kjennetegner EMIL og noe som alle EMILere ser frem til hvert år. Dette 
er absolutt noe vi burde ta med videre da det gagner alle på linjeforeningen og ikke 
minst miljøet.  
 

4. Er det sendt inn søknad til SIT og andre relevante organisasjoner? 
Ja, det er søkt støtte fra IE-fakultetet. Vi har også prøvd å ordne avtaler med COWI, 
Multiconcult, Statkraft, GK, Fortum og Norconsult, men har fått avslag fra de fem 
første. Norconsult har enda ikke gitt svar fra om de vil bidra.  
 
I fjor ordnet Link en avtale med COWI der vi fikk 20 tusen til å bruke på auksjonen. I 
år har Link ikke fått noe øremerket til Miljøauksjonen, fordi COWI prioriterte 
komitekonkurransen. Ettersom vi trenger like mye penger til å arrangere i år, søker vi 
derfor om midler fra Blomsterpotten.  

 
5. Budsjett: 

Budsjettet har utgangspunkt i utgiftene fra Miljøauksjonen 2019.  
 
 
Hva: Beløp:  
Leie av lys (fra Trondheim Lyd) 1500 kr  
Pizza  8000 kr 



Underholdning (voks, hårfarge, 
selbruning osv.) 

400 kr  

Faktura skjenkebevilling 350 kr  
Spautstyr til auksjonspakke 550 kr  
Mannekom kalender, 3 stk 300 kr  
  
Matvarer til 3-retters med 
Gourmetkom 

800 kr  

KomPåTur (pinnebrød, kakao, 
smores) 

200 kr  

 
Totalt: 12 100 kr 
 
Vedlagt, budsjett 2019:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xcSdIB_kgItpyIovIM-SC6-
ncm4Uk7cW36KnbCJXks/edit#gid=0 

 
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.   
 

 
 

            
 
Hanna Lofnes, 20.02.2020, Trondheim 
 


