
Budsjettrammer 2013 Mk. II
Jeg har tre argumenter for at Gildet fortjener mer penger:

• Biørnegildet blir en uke med betydelig høyere aktivitet i forhold til hva det vanligvis er i
februar, og den aktiviteten vil nødvendigvis føre til økte inntekter til RF i form av kaffe,
bafler og kanskje særlig øl. Det ville ikke være urimelig om noe av den økte omsetningen gis
til Gildet, iom. at det er et resultat av deres arbeid.

• Samtidig bidrar også gildet til å gjøre RF mer kjent, og dermed også inntekter for RF eer at
gildet er over.

• Biørnegildet er en bra greie, og en viktig del av hva RF driver med. Derfor er det viktig at
man bruker nok ressurser på gildet til at det blir så bra som mulig ;)

Selve forslaget mitt er som følger:
RF gir Biørnegildet yerligere   kr i budsjeet for . Samtidig antar vi at det - som følge
av Biørnegildet i februar  - selges  halvlitere mer enn hva det er budsjeert med i de
rammene som HS har laget. Det fører til et overskudd på   kr (overskuddet blir da totalt 
 kr). De   kr til Biørnegildet tas fra overskuddet for  (som da blir   kr).

Altså:
Salgssinntekter økes med: 2 500 · 40 = 100 000
Varekostnad økes med: 2 500 · 30 = 75 000
Overskuddet økes dermed med: 100 000− 75 000 = 25 000

Så tar man   fra overskuddet og gir pengene til Biørnegildet (øker annen driskostnad
med   og øremerker pengene til gildet).

Revidert budsjett
Jeg har valgt å føre forslaget til budsjerammer på samme måte som Hovedstyret, dvs. at utgier
er ført som negative tall og inntekter som positive. Resultatet i dee budsjerammeforslaget er 
 kr i overskudd.

Varesalg kr   
Annet salg kr  
Salgsinntekter kr   

Regulære støer kr  
Bonus/kickback kr  
Annen drisinntekt kr  
Andre drisinntekter kr  

Lageruak kr  
Drisinntekter kr   

Varekostnad kr -   
Sosiale goder kr -  
Annen driskostnad kr -  
Støe Biørnegildet kr -  
Driskostnader kr -   

Drisresultat kr  




