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Årets vårsemester har – overordnet sett – vært et kontinuitetens semester. Flere nye, og til dels
store, prosjekter har blitt satt i gang, men i de har hovedsaklig vært knyttet til målsetningene og
den generelle utviklingen vi har sett fra de siste semestrene (mer samarbeid med andre aktører,
etablere U1 som et tilholdssted for interne, reformere U1 som konsert- og
underholdningsarena). Likevel har det naturligvis vært en rekke trender innad i de ulike
aspektene ved driften av SVFF, og disse vil jeg etter beste evne redegjøre for i denne
semesterberetningen.
Semesteret ble sparket i gang med den stadig mer tradisjonsrike minifestivalen U1-dagene, hvor
U1-rådet, Sondre Lerche, flaut å vite-quiz og SV-olympiaden fylte lokalet. Alt tyder på at dette
var et populært opplegg blant våre gjester, og vi håper derfor at denne holdes ved like i årene
fremover. Dette til tross for at høye kostnader på underholdningsarrangementer gjør at vi ikke
tjener så mye på det. Total omsetning i bar under U1-dagene i år endte opp på såvidt over 100
000 (mot 65 000 i fjor), som vitner om at dette er noe mange gjester (og interne!) setter pris på.
Resten av semesteret har vi sett en ganske flat utviklingskurve i både kafé og bar. Kafé fikk en
liten oppsving på slutten, etter innføring av iste og iskaffe, og vil forhåpentligvis ha en bra
avanse på det frem til høstværet melder sin ankomst litt inn i neste semester. Ellers er vi glade
for å konkludere med at dette semesterets eksperiment med fire kaféansvarlige ser ut til å være
en kjempesuksess. Der arbeidsmengden tidligere har skremt mange vekk fra å ta et semester
nummer to i som kaféansvarlig, har vi nå fire kaféansvarlige som alle har uttrykt et ønske til å
fortsette i kafé1. Mye av æren for det tilhører naturligvis de kaféansvarlige selv – og det gode
samarbeidet de imellom – men vi tror også at økningen har gitt bedre rammevilkår for dette
samarbeidet.
På barsiden ble det lagt ned en ekstra innsats for å lage et sosialt miljø innad i gruppen av
barfunksjonærer i starten av semesteret. Etter hvert som det nærmet seg eksamenstid har vi
møtt på de sedvanlige utfordringene med å fylle vakter, men også her har det – etter det jeg kan
huske - gått bedre nå enn i tidligere semestre. Til slutt er det verdt å nevne at vi har forsøkt å
utvide pubkonseptet ved å innføre sporadiske torsdagspuber, gjerne i sammenheng med datoer
for utdeling av stipend. Tanken bak dette har vært å arrangere flere rolige arrangementer uten
særskilt opplegg, i kontrast til de stadig mer innholdsrike fredagspubene.
Økningen i antall arrangementer på fredagene har primært vært et resultat av omfattende
samarbeid med eksterne aktører, deriblant Frat party-fest med fakultetets festforeninger,
valgkampfest med Studentparlamentet ved UiO, og lanseringer av tidsskrifter som Speilvendt og
Observator. Denne bredden har mange positive effekter – som bedre eksponering utad, bredere
klientrekruttering, samt styrking av andre aktører som også jobber for en bedre studiehverdag –
men vi registrerer også at dette ser ut til å ha en kostnad i form av færre faste gjester som
1 Siden to av de er eneste forhåndsannonserte kandidater til stillingen som AKU-nestleder, ser det likevel ut til at de
som ønsker å tre inn i styret som kaféansvarlig får en mulighet til det.

kommer uavhengig av arrangement. Å finne en passende balanse her er noe jeg anser som en av
nøkkelutfordringene for foreningen i de kommende semestrene, særlig siden vi har merket oss
at det ser ut til å være et pågående generasjonsskifte blant størstedelen av målgruppen vår.
Arenaen hvor dett generasjonsskiftet har vært mest synlig, har vært SVFFs quiz-liga. Der man
tidligere hadde tilnærmet fullt hus praktisk talt hver gang, ser vi nå at det er mye vanskeligere å
få stort oppmøte utover i semesteret. De lagene som har vært faste deltakere over flere år, har
vært fraværende dette semesteret. Det skal dog også sies at noe uheldig utvalg av datoer for quiz
trolig også har vært en medvirkende årsak. Uansett er rekrutteringsstrategi til quizene vært en
utfordring dette semesteret, og vil nok også være en problemstilling det påtroppende styret ikke
kommer utenom. På den mer positive siden har mer uformelle lunsjquizer vært en suksess, og
bør definitivt videreføres.
På den andre siden har vi truffet godt på bookingfronten, hvor vi har hatt suksess med Sondre
Lerche (utsolgt) og improteater. I tillegg hadde vi en gratiskonsert med artisten Calvert, hvor
det var greit oppmøte når vi tar høyde for at mange i målgruppen hadde tatt vinterferie. Sist,
men ikke minst: i samarbeid med Aktualitetsuka arrangerte vi gratiskonsert med Yoguttene
under semesterets Pub-til-Pub, hvor vi – for første gang, etter det jeg kjenner til – måtte stoppe
folk i døra inn til foajeen fordi det var fullt.
I tillegg har debattgruppen hatt tre arrangementer: først en årskavalkade under U1-dagene hvor
et ekspertpanel gjennomgikk fjorårets viktigste begivenheter, deretter en debatt om Oslos
utvikling frem mot 2030, og til slutt en småpartidebatt i anledning høstens stortingsvalg.
Panelene har i større grad enn tidligere bestått av eksterne aktører – flere politikere og færre
akademikere – noe som har resultert i et tydeligere skille mellom våre debatter og mer
dialogpregede (og kanskje noe mindre underholdende?) debatter organisert av andre. Resultatet
har vært populære arrangementer, selv om vi registrerer at det generelt er vanskelig å få folk til
å være på Blindern utover ettermiddagen (særlig uten å kunne tilby gratis mat, slik mange andre
typer foreninger kan).
I ukedagene (og til en viss grad i helgene) ser vi at stadig flere aktører får øynene opp for U1
som lånelokale. Ved siden av faglige arrangementer – som stort sett har vært som tidligere – har
vi også sett en økning – om enn ikke så altfor stor – i utlån av U1 som lukket festlokale for
festforeningene fra fakultets studieretninger. Vil tror for øvrig de siste semestrenes
diversifisering av utlån – både mtp. låntakere og arrangementstyper – viser at det fortsatt er et
vekstpotensiale for U1 som utlånslokale.
Én av årsakene til at U1 blir et stadig mer attraktivt lokale, er lokalets voksende tekniske
repertoar. Under innspurten av forrige semester fikk vi innvilget støttesum på 50 000 fra DNB
til innkjøp av DJ-utstyr og nytt miksebord. I tillegg har vi investert i nye LED-scenelys og
diverse mindre utstyr (mikrofoner, speakon-kabler, osv.), i all hovedsak finansiert gjennom
diverse støtteordninger.
På PR-fronten har vi fortsatt den gode trenden fra tidligere semestre. Vi ser at vi generelt treffer
bredt på Facebook, og at plakatene våre er godt synlige rundt om på Blindern. PR-gruppa er
også i gang med å etablere nye grupper som skal jobbe med foto, film og grafisk, som både

interne og eksterne vil se mer til i de kommende semestrene.
Internt har vi hatt stor suksess med en rekke lavterskelarrangemeter for interne, deriblant
valgvake, «familiemiddag», 17. mai-frokost og goodbye internationals-fest. Bli kjent-festen og
gallaen var også suksesser, selv om vi i etterpåklokskapens lys anerkjenner at det hadde vært
lurt med vannkarafler på bordene under sistnevnte... Likevel virket det som de aller fleste
hadde en veldig bra kveld, og det er også litt gøy å høre eksterne fortelle om vår galla som en
unik og høyst minneverdig opplevelse. Vi ser også at U1 fortsatt brukes daglig som «stue» av en
del interne utenfor åpningstid, noe som har vært et eksplisitt mål det siste året. Bruken har dog
gått noe ned – særlig blant de uten tilknytning til styret (de som ikke selv er, eller kjenner noen,
i styret) – og betyr trolig at dette funksjonærgodet ikke har blitt godt nok promotert gjennom
semesteret.
Økonomisk går det også helt greit. Forrige semester gikk omtrent 50 000 i minus etter at
underskuddet fra jubileumskonserten med Jaa9 og OnklP bare delvis ble gjort opp for av
omsetning over forventet nivå resten av semesteret. Dette semesteret har vi styrt mot null, og
ser ut til å lande i nærheten av det (muligens med noen tusen i pluss)2. Det innebærer at
omsetningen er like bra som tidligere, men heller ikke noe særlig bedre. Ergo har vi mistet noe
vekstmomentum sammenlignet med forrige semester, og dette er i tråd med det inntrykket vi
har hatt underveis i semesteret. Igjen er det nærliggende å peke på et pågående
generasjonsskifte blant målgruppen vår, samt at færre «faste» gjester preger oppmøtet hver gang
vi har egne arrangementer som har noe mindre «X-faktor» (som spillkveld og vanlig fredgspub).
Eksternt har vi søkt stadig mer samarbeid, også utover det veletablerte samarbeidet med andre
foreninger ved SV-fakultetet. Etter gode erfaringer fra samarbeid med fakultetets
fadderkoordinatorer i fjor høst, har vi fått en fot innenfor hele planleggingsprosessen frem mot
neste fadderuke. Det har vært bra for SVFF på mange måter, men størst og viktigst er at vi som
forening ser ut til3 å få ansvaret for å arrangere «SV-party» - avslutningsfesten på den første
fadderuka, for alle faddere og fadderbarn ved fakultetet. Hvis søknaden går igjennom – og det
påtroppende hovedstyret aksepterer ansvaret – er det gode muligheter for at dette blir det
største arrangementet SVFF har arrangert (i alle fall som jeg kjenner til). Vi er også i kontakt
med SiO og HumSam-biblioteket om å være parter i to pilotprosjekter sammen med de, og et
par andre foreninger. Mer informasjon om det kommer til høsten.
Som semesterberetningens lenge tilsier har det skjedd mye på U1 det siste semesteret, selv om
det som nevnt har vært et kontinuitetens semester. Hvis jeg likevel skal oppsummere semesteret
med én setning, så er det sentrale budskapet at det har gått bra. Den analysen ser også ut til å
deles også av Khrono, som rangerte oss som den tredje beste kjellerpuben i Oslo 4 (etter Escape
og Samfunnet Bislett). Det er vi selvfølgelig glade for (selv om det er bittert å tape på location).
Men SVFF er i posisjon til å kunne ta over tronen som den beste kjellerforeningen, og i den
sammenheng er det fortsatt mye som kan videreutvikles i årene fremover. Som avtroppende
styre håper vi på at dette semesteret har – i likhet med de andre semestrene de siste årene – lagt
2 Fasiten vet vi ikke før utgangen av regnskapsåret, som er et halvt år fra nå av.
3 Det siste hinderet er at relevante offentlige instanser (deriblant politi og brannvesen) må godkjenne planene for
arrangementet.
4 https://khrono.no/2017/04/escape-vinner-oslos-beste-studentpub

et godt grunnlag for nettopp det.

