
Søknad Blomsterpotten 
 

1. Søkerens/komiteens navn 

Kjellerstyret 

2. Hva søkes det om? 

Under er en visuell forklaring på hvordan høyttaleranlegget på kjelleren er koblet opp. 
Komponenter merket med rødt bør byttes, da de har defekter og skaper problemer. 
Komponenter merket med gult trengs ikke, og komponenter merket med grønt mangler. 

Hovedproblemet med anlegget er miksebordet, ved oppstart klarer ikke den å spille med 

jevnt volum, dette problemet pleier å gå over etter ca. 1 time. Men er en indikasjon på 

komponenter som svikter. Knappene for å aktivere de forskjellige sonene er også svært slitt. 

Dette gjør at det ser ut som alt er aktivert, og påskrudd, selv om det ikke nødvendigvis er 

sant. Slike miksebord får man egentlig ikke tak i på Finn og det bør derfor kjøpes nytt. 

Den aktive høyttaleren som er ved dodøren fungerer ikke som den skal, den spiller langt 

lavere enn de andre høyttalerne av samme slag. Den bør derfor fjernes, eventuelt byttes. I 

stua er det 5 høyttalere, så strengt talt er det ikke nødvendig å kjøpe en ny, da de resterende 

4 høyttalerne i stua er mer enn nok.  

I toget har det tidligere vært 2 passive høyttalere slik som på EMIL og Smøre rommet. Disse 

er kastet fordi de var ødelagt. Det ble da flyttet en aktiv høyttaler fra inngangspartiet, til 

toget. Dette var en midlertid løsning. Den som står der nå er egentlig en høyttaler som skulle 

kastes da den ikke fungerer helt. Det trengs derfor 2 nye passive høyttalere. 

I tillegg vil det sannsynligvis også trenges nye XLR-kabler ved bytte av miksebord. 



3. Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens medlemmer? 

Med et nytt miksebord og nye passive høyttalere vil det bli bedre kvalitet og de i 
linjeforeningen som liker å dra på kjelleren vil også like god musikk. Ved innkjøp av disse 
komponentene vil det bidra til at kjelleren kan ha mange år fremover med god stemning, og 
når vi igjen kan åpne for allmennheten etter corona, vil dette hjelpe å få en knallstart for 
kjelleren, og alle i linjeforeningen som ønsker å bruke kjelleren. Emil kjelleren har alltid vært 
viktig for det sosiale miljøet på linjeforeningen, med lavterskeltilbud for alle som vil komme 
å ha det gøy, enten alene eller sammen med andre.  

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

EMIL og smørekoppkjelleren har sendt inn søknad til Smørekoppen, og de godkjente med et 
krav om at EMIL ville dekke halvparten av beløpet. 

5. Budsjett 

Et nytt miksebord kommer til å koste 5200 kroner, siden denne må kjøpes ny fordi det ikke 
er slike på FINN. Evenstadmusikk selger slike, 
https://evenstadmusikk.no/rolls/1091394/rolls-rm424-sonemikser  

De to nye passive høyttalerne kan man finne på FINN til ca. 2000 kr:  

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=209368043  

Nye XLR-kabler koster et par hundre kroner og kan kjøpes i en hver elektronikk butikk.  

 

Enhet Betegnelse Antall Beløp 

Miksebord Rolls RM424 1 5200,00 

Passiv høyttaler F.eks. Cerwin vega 
v-12f 
 

2 2000,00 

Kabler XLR-kabler 1 200,00 

  Dekket av 
smørekoppen: 

-3700,00 

  Sum: 3700,00 

 

6. Andre søknader 

Fra vår side så hadde vi allerede fått innvilget søknad fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og 

Kulturstyret, disse søknadene ble innvilget for at Kjelleren skulle ha en stabil buffer (med en 

buffer på 30 000, som var vårt mål for å oppnå stabilitet). Fra SiT hadde vi allerede søkt om å 

lette på leien, og for å dekke noen andre utgifter, dette fikk vi ikke innvilget. Med tanke på IE 

fakultetet sin søknad for velferdsmidler var det en liten misforståelse fra min side, siden jeg 

trodde disse søknadene kun gjaldt for arrangementer i korona tiden, og når det ble gjort 

klart for meg at det ikke var slik var søknadsfristen allerede utgått. Og som sagt så er det 

søkt om fra ÅPT som godtok å dekke halve beløpet hvis Blomsterpotten dekket andre 

halvdelen.  

https://evenstadmusikk.no/rolls/1091394/rolls-rm424-sonemikser
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=209368043


 

7. 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.  

 

Even Fogstad Eielsen 

07/06/2021, Trondheim 


