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Semesteret begynte med et brak med semesterstart og fadderukene. Vi hadde et tett samarbeid med
fadderordningen på SV. Så alle studieretningene fikk prioritert inngang hver sin dag, i år som i fjor førte
dette til fullt hus hver eneste dag den første uka. På grunn av det gode samarbeidet med fadderordningen
fikk vi tidlig i år lov til å arrangere ”tidenes største fest(?)” som avsluttet den offisielle fadderuka her
på huset.SV-party vil for mange med tilknytting til SVFF sees på som semesterets store happening. På
det meste hadde vi 1000 gjester inne samtidig og vi hadde besøk av flere enn 1500 iløpet av kvelden.
Skjenkeområde strakk seg fra utenfor plassen på Eilert Sundts hus, til foajeen og vestibylen og nede i
kjelleren. Med bare to kortterminaler nede på U1 og vippsbetaling på resten av området klarte vi å nå
en omsetning på over 150 000 kroner. Selv om regnet slo inn da vi begynte nedrigg var vi alle enige om
at dette var en fantastisk aften.
Uke nummer to besto for det meste av våre egne arrangementer vi startet med den faste ”Pub til
Pub”en. Vi fikk god hjelp av både funkere og svippere, så selv om vi var så uheldig å ha to strømbrudd
underveis klarte vi likevel å fylle foajeen med festglade gjester. På tirsdagen og onsdagen arrangerte vi
de tradisjonsrike ”Politisk rollebytte debatten” og ”Flaut å vite quiz”, det var fullt hus begge kveldene
og mye latter på U1. Nytt av året var at vi hadde arrangementer hver dag i uke to. Vi arrangerte i
samarbeid med Speilvendt deres første lansering denne høsten. Temeat var drift og U1 ble fylt opp av
interesserte studenter. Vi avsluttet fadderukene med konsert med Svømmebasseng og for første gang på
lenge arrangerte SVFF en konsert som ikke gikk med tap.
SVFF har hatt flere store arrangementer dette semesteret. Valgvaken til stortingsvalget ble den største
overraskelsen U1 fylte seg opp raskt og flere fikk dessverre ikke plass. Vi hadde konsert med Hajk i
september med godt oppmøte. Dette semesteret prøvde vi noe nytt og arrangerte quizene på torsdager.
Dette resulterte i mer regelmessige og flere quizer. Vi har enda ikke landet på hvordan vi skal gjøre
det neste semester. Med støtte fra kulturstyret markerte vi ”Verdensdagen for psykiskhelse” vi serverte
gratis lunsj på U1 og konsert på kvelden. Me and the Julios fylte U1 og det var en fin markering av
dagen. Dette var semesteret hvor fredagspub sto sterkt med temakvelder som ”Pottitparty”, ”Russisk
aften” og ”For vinnere”. På debattfronten hadde vi flere gode debatter blant annet om veien videre etter
valget og debatten om SIO-monopolet. Debattene ble tatt opp og ble lagt ut som podkast, noe vi ønsker
å fortsette med.
Nestlederteamet har gjort en god jobb med årets internfester. Både ”Bli-kjent-fest” og Galla var godt
besøkte og interne hadde det gøy disse kveldene. Nytt av året var mer lavterskelarrangementer som
bingokveld med pizza etter at vi fikk penger av ”Forening for alle” som SVFF er endel av. Alle funkergruppene har hatt internarrangementer og kafé og bar har vært ekstra flinke. Dette resulterte i et nytt
arrangement ”Q-slaget”. Neste semester blir det kanskje SVFF-slaget hvor alle funkergruppene får vise
alle hvem som er best. Vi fikk god respons på internundersøkelsen.
I løpet av året (2018) ville SVFF vært nødt til å gå til innkjøp av nytt kassasystem på grunn av endringer i kassasystemloven. Derfor tok vi kontakt med flere leverandører og etter nøye vurderinger kom
vi frem til at det enkleste ofte er det beste. Vi landet på iZettle sitt kassasystem, dette er et appbasert
system slik at man på større arrangementer kan bruke egen telefon som kasse. iZettle leverer også egne
kortlesere slik at nå er vi ikke avhengig av tredjepartsleverandører som Nets og Verifone. Så totalt sett
blir det nye opplegget mye enklere og også noe billigere for SVFF.
Dette semesteret har det skjedd en del endringer på U1. Vi har som nevnt fått nytt kassasystem. Vi har
søkt penger fra kulturstyret og vil fra neste semester ha en splitter ny espressomaskin. Det kommer til å
gjøre kaféfunkerenes jobb lettere og bedre kaffetilbudet vårt. I tillegg vil kafeen på nyåret være åpen
10-16. Det er med delvis sorg jeg må meddele at vi er blitt pålagt fra oven (fakultetsadministrasjonen) at
vi må dele Libido med SVSU. Til gjengjeld får vi lagerrommet på innsiden av økonomikontoret. Så alt i
alt kommer vi ikke dårligere ut. Neste semester håper vi (om generalforsamlingen senere godkjenner
endringene) være å utvide PR-utvalget med en Foto/film ansvarlig på den måten vil vi arbeidsmengden i
PR-utvalget bedre fordelt og det vil bli skapt rom til utvikling. Resultatene fra spørreundersøkelsen var
gode og noe konstruktiv kritikk ble gitt, og dette vil vi jobbe videre med inn mot neste semester.
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