
Ny forening: FIFI, Fotball på Institutt for Informatikk
FIFI er en ny forening ved informatikk, grunnideen til foreningen ble lagt frem under dagen@ifi 
2011, hvor det var samlet en stor gruppe mennesker i et rom som ble brukt til konkurranse i 
spillet FIFA 2012. Det ble ytret at det ikke fantes noe samlingspunkt som dette i det daglige ved 
Informatikk. Hvorfor ikke lage en forening som kunne samle fotball-interesserte studenter til en 
arena hvor man kunne møte nye mennesker og utfolde sin interesse? Lister ble sendt rundt 
og de fleste i rommet skrev seg ned. I etterkant av denne kvelden viste det seg at de samme 
menneskene også var interessert i å faktisk spille fotball. Kombinasjonen var unik, ikke bare 
hadde man mulighet til å få aktivisert en gruppe mennesker som ikke er videne kjent for å røre 
på seg, men man hadde også laget utgangspunktet for at mange med samme interesse kunne 
møtes og ha det morro! Jf. vedtektene våre er det også mulig for at andre IFI-eksterne SiO-
studenter kan bli med, disse må kun gjennom en rask screeningprosess i styret. Besøkende har 
utrykt at fotballaget vårt har et høyt nivå, og vi ser for oss å delta i flere turneringer dette året. 
 
Foreningen har allerede gjennomført 6 treninger a’ 2 timer, hvor vi har et fast tidspunkt for 
trening hver fredag morgen. I 2012 vi ønsker også å få gjennomført en futsal-turnering i løpet av 
året. 
 
 
Plan for året: 
Ukentlige aktiviteter:
- Fotballtrening hver fredag (deltakere: 15-20)
- FIFA på ifi (deltakere: 30-60)
 
Andre arrangementer:
- Deltakelse i fotballturnering 
- Arrangering av Innefotballturnering (deltakere: 100-120)
- FIFA-konkurranser (deltakere: 30-60)
 
For semesteret vår 2012 søker vi om støtte fra:
Kulturstyret, 6000 NOK
 
Søknadsbeløp:
Det søkes fra fordelingsutvalget for totalt 8000 NOK. Denne summen skal brukes til;
- Leie av hall, overtrekksdrakter, fotballer, treningsutstyr, markeringer, førstehjelpsutstyr, diverse 
utstyr ol. Et eventuelt overskudd vil overføres til driften av foreningen i 2013. Regnskap kan 
overleveres om etterspurt av fordelingsutvalget. 
Ang. konsoller, ønsker vi å dele disse med dagen@ifi, slik at dagen@ifi har sikret seg 
fungerende konsoller når arrangmentet nærmer seg. Dette vil lette både arbeidsmengden til 
underholdningsansvarlige og bedre underholdningen ved dagen@ifi.
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