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Med omfattende utskiftninger av styremedlemmer og nyoppusset lokale som bakteppe, ble
høstsemesteret 2016 startet opp med relativt klare visjoner for videreutviklingen av SVFF. Ved
siden av de selvsagte ambisjonene om fortsatt vekst i bar og kafé, har vår overordnede
målsetting vært å bygge et sterkere sosialt miljø innad i foreningen. Nærmere bestemt ønsket vi
ved inngangen til semesteret å gjøre U1 til et sted som blir flittig brukt av våre interne, også
under og utenfor ordinær åpningstid.
Fadderukene ble den store ilddåpen for det nye styret, og står også igjen i ettertid som det
definitive topp- og bunnpunkt for foreningen dette semesteret. Toppunkt fordi trykket i baren
var overveldende i halvannen uke, med nesten 250 000 i omsetning den første uka, samt 103
000 i omsetning under Pub-til-pub uka etter. Bunnpunkt fordi avslutningen på to uker - som
ellers gikk over all forventning - endte med gigantunderunderskudd på en konsert som også
krevde vanvittig mange arbeidstimer.
Etter fadderukene har kafé- og bardriften i det store og hele gått veldig bra. Pågangen i kafé har
fortsatt å øke – slik den har gjort de siste semestrene – godt hjulpet av god promotering av de
nye produktene som har kommet inn i løpet av semesteret. Det samme har vært tilfelle i
bardriften, selv om veksten her har vært noe mindre. Denne økningen har trolig sammenheng
med at det har vært «vanlig» fredagspub kun to ganger dette semesteret: én gang mens styret var
på styretur, og én gang nå i desember. Semesterets fredager har dermed vært svært
hendelsesrike, og har bydd på et bredt utvalg av arrangementer.
På bookingfronten har vi – klok av skade etter Jaa9 og OnklP, samt dårlige erfaringer fra
tidligere semestre – begynt å fase ut store og dyre konserter med billettsalg, til fordel for
gratiskonserter med relativt ukjente artister. Vi slo likevel til på det vi oppfattet som et godt
tilbud på konsert med Revolving Marbles (oppvarming) og Kid Astray, til tross for at den ble
satt opp opp farlig nært eksamensavvikling. Både den første gratiskonserten og Kid Astraykonserten var svært vellykket, med nesten 170 solgte billetter på sistnevnte. Den andre
gratiskonserten var ikke en like stor publikumsmagnet, men det må nok sees i sammenheng
med høstferieavvikling, pågående midtveisinnleveringer og samfunnsøkonomer på studietur. Så
på tross av en særdeles dårlig start under fadderukene, har U1-konserter vært en suksesshistorie
resten av semesteret.
Quiz og debatt har også gjort sitt for å øke den totale omsetningen i baren. På quizfronten har
det blitt arrangert fire ordinære quizrunder, i tillegg til Flaut å vite-quiz under fadderukene, to
runder med lunsjquiz og gjeninnføring av konseptet Popquiz med Finn Bjelke. Samtidig har
debattgruppa tatt tak i en rekke aktuelle problemstillinger (fredsforhandlinger i Colombia, valg

i USA, militærkupp i Tyrkia, mulighetene for nordisk union), samt politisk rollebytte under
fadderukene. Antallet besøkende på debattene har vært jevnt økende, og toppet seg med den
langt på vei fullsatte debatten om det amerikanske valget (hvor debattantene for øvrig også var
bidragsytere under NRKs valgsending på valgnatten, noe som må anses som et kvalitetsstempel
overfor debattpanelet). Sistnevnte ligger for øvrig i sin helhet ute på SVFFs nyopprettede
Youtube-kanal.
Videre har vi også fått drahjelp av en rekke andre aktører i løpet av semesteret. Det
studentdrevne studenttidsskriftet Speilvendt har hatt to lanseringer på U1, Karrieresenteret har
brukt oss for to av sine arrangementer, og vi hadde en Halloween-fest i samarbeid med Frederik
og Soupérådet som høstet mye skryt fra de som stakk innom (deriblant ledere fra andre
kjellerforeninger, som var ute på en egen pub-til-pub-runde). U1 har også fortsatt å være et
populært utleielokale med 14 registrerte utleiearrangementer, deriblant en reklamelansering
med Kaveh og Tiril Sjåstad Christiansen som gjester.
Når det gjelder ambisjonene om å gjøre foreningen til et sterkere sosialt samlingspunkt for våre
interne, så er dommen over semesteret en kombinasjon av fremgang og fortsatt
forbedringspotensiale. Fremgangen ligger i at lokalet er langt mer flittig besøkt av interne og
svippere både i åpningstid, på kveldstid og i helgene. Styret – hvorav halvparten var helt ferske
styremedlemmer ved starten av semesteret – har også blitt en sammensveiset gjeng, blant annet
illustrert gjennom den høye deltakerandelen på styretur (20 av 24). Vi har også gjort en innsats
for å inkludere flere funksjonærer i foreningsmiljøet, blant annet gjennom valgfrokost og
funkervors før konsert, i tillegg til de ordinære internarrangementene (som bli kjent-fest og
galla). Her ser vi likevel at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale, siden flertallet av
funksjonærene som er innom på mer eller mindre daglig basis, er tidligere bekjente av
styremedlemmer. Vi har med andre ord fortsatt en jobb foran oss med å gjøre U1 mer
tilgjengelig for de som ikke kjenner styremedlemmer fra før av.
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