Søknad om midler til UKE-tog-flåte

Ærede styremedlemmer av Onlines fond

Vi er en gruppe dedikerte mennesker som har planlagt konstruksjon av en flåte til årets
UKE-toget. Dette er en parade som har lang tradisjon tilbake til starten av forrige århundre,
men ikke har vært å finne siden UKA 2001. I år har UKA endelig bestemt seg for å
gjenopplive denne innvielsesseremonien og vi, sammen med andre linjeforeninger i
Trondheim, har blitt invitert til å stille med vår egen flåte.

Vi ser for oss å ta i bruk Planet-Online temaet til denne flåten da vi mener dette er en god
måte for vår linjeforening å representere seg selv i en slik parade, og ikke minst for å skille
oss ut fra konkurransen. For at vi skal kunne gjennomføre dette er det behov for økonomisk
støtte fra fondet da det ikke er noen budsjetterte midler til et slikt arrangement i det offentlige
budsjettet.

Det å være en del av UKE-toget vil gi alle medlemmer av Online en ypperlig arena for å vise
at vi er en del av UKA. For hva hadde vel UKA vært uten studentene. Ved å stille med en
egen flåte vil vi i Online også få muligheten til å delta på et av årets største arrangementer
samtidig som det vil være veldig god reklame for vår egen linjeforening til eksterne som
skulle se på. Vi mener at deltakelse i UKE-toget er noe alle våre medlemmer vil sette veldig
stor pris på og kunne dra stor glede av.

Foreløpig aktivitetsplan er som følgende:
·

Vi vil sette av to-tre dager i midten av september til selve konstruksjonen av flåten.

·

Selve UKE-toget vil foregå på lørdag den 05.10.2019

Vårt estimerte budsjett ender opp på rundt kr 18.000. Dette inkluderer da poster knyttet til
konstruksjonen av selve flåten, leie av tilhenger og evt. utstyr, uforutsette kostnader og en
liten pott som vil brukes til mat til de som er med på selve konstruksjonen. Til selve flåten har
vi estimert en kostnad på kr 13.000, dette inkluderer blant annet innkjøp av lekt,
hønsenetting, skruer, trelim, tapetlim, maling, avispapir, 2 diameter ballong og konstruksjon
eller leie av en tilhenger. Fra de resterende kr 5.000 vil vi bruke kr 2.000 på sosialt og 3.000
til uforutsette utgifter.
Under inkluderer vi et lite innblikk i budsjettet og grunnen til at dette prosjektet vil koste
Post

Pris

Lekt 10m

100

Hønsenetting

300

Skruer

200

Trelim

200

Tapetlim

810

Spraymaling

2000

Metallstang

500

Kulelager

200

Skum

500

Ballong (2m)

700

Hjul + aksling

2000

Underlag til vogn

500

Pynt til selve flåten

1000

...

Vi ser frem til å høre fra dere.
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