
Søknad til blomsterpotten
 

1. Søkerens/komiteens navn
- Kjellerkom

 
2. Hva søkes det om?

- Det søkes om 7450 kr fra EMIL og smørekoppen til
isbitmaskin 30kg/24h, Binge 10kg, CP30.10. Vi søker
om disse pengene fordi den kjelleren brukte før ble
ødelagt i høst, på grunn av slitasje. Isbitmaskinen blir
sett som en langtidsinvestering på kjelleren, med tanke
på at den forrige var kjøpt godt brukt og holdt i fem år.
Den vil bli brukt i baren, slik at vi kan fortsette å
servere drinker på en ordentlig måte, dvs. med isbiter.

 
3. Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforeningens

medlemmer?
- Vi ønsker penger om støtte for dette fordi vi mener det

ganger alle studentene på EMIL som velger å ta i bruk
kjelleren. Isbitmaskinen vil kunne gi oss muligheten til
å fortsette og servere drinker i flere år framover. Dette
gjør det kjekkere for medlemmene i kjellerkom, med
tanke på at isbitmaskinen gir oss muligheten til å
levere skikkelig produkter, som gir større engasjement
og glede over vervet når ting er som det bør være.
Samtidig som det å kunne stå å lage drinker, gjør det
til en gøyere opplevelse for de som står i baren.
Støtten ganger også de utenfor kjellerkom, på den
måten at alle som tar i bruk kjelleren vil fortsette å
kunne ta i bruk godene, som gratis booking, billig



drikke og lydanlegget. Det vil bidra positivt til
linjeforeningen ved at vi kan fortsette å være en plass
for studenter til å feste på, samt å være med i den
lange tradisjonen for siving. studier, som er å ha en
egen studentdreven bar.
 

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

- Kjellerkom søker også om midler fra Smørekoppen sin
linjeforening for å dekke de resterende 7450 kr til
isbitmaskinen.

 
 
 
 

5. Budsjett

 
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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