
Hei Bendik,

Kort litt om grunnlaget siden Studielabben/Sonen (Sonen) er en del av IFI (og UiO) og ikke en 
studentforening ved IFI. Da Fordelingsutvalget (FU) har retningslinjer (ikke vedtekter), hadde det vært 
greit å fått en presedens på om Sonen kan søke FU direkte om prosjektmidler til innkjøp av utstyr som 
studenter har ønsket seg over en periode. Det er her hovedsaklig snakk om utstyr det kan være 
vanskelig å bruke IFI sine midler på (typisk finansiert igjennom sponsor midler per dags dato).

Det er per dags dato snakk om å søke opptil 44.000,- Norske kroner til en laser kutter (utstyr).

Litt rundt retningslinjene:

§3.2 Utstyret plasseres i Sonen (Ada - 3407) er og er tilgjengelig for alle som ønsker opplæring i bruk. 
For enkelt komponenter vil jeg stå for produksjon inntil jeg er ferdig ved UiO, og skal sørge for at vi 
finner en arvtaker innen jeg slutter. Dersom administrasjon/teknisk krever flytting av utstyret skal vi 
sørge for at dette ikke vil gå utover tilgjengeligheten.

§3.4 Vi innser innkjøpet som et anskaffelse prosjekt
  - Vi har mellom 15 og 25 faste brukere av sonen per uke, intern-maillisten har 33 personen i skrivende 
stund.
  - Det er undervisning i 2 fag på Sonen, et per semester.
  - Totale anskaffelsekostnader forventes å være ~44.000,- NOK

§3.6 Da dette er et enkeltkjøp, anser vi det som viktigst at det er beviselig at enkeltpersoner ikke kan 
svindler til seg penger ved å få støtte/refusjon fra flere steder/foreninger. Vi ønsker derfor at FU skal 
stille krav, da det ikke finnes et regnskap for Sonen grunnet dens struktur. Vedrørende rapport, vil det 
være mulig å ha en logg som kan legges som vedlegg ved et senere tidspunkt.

Vi ser frem til et svar og en avklaring rundt FU ordningen og Sonen i dagen form, videre god kveld.

Asgeir Mortensen


