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Søknad om prosjektstøtte vår 2013
Fadderstyret på Ifi er en frittstående kommité, ansvarlig for å arrangere fadderuken på Ifi. For å komme 
i gang med rekruttering og planlegging sammen med fadderne ønsker vi å ha ett arrangement for alle 
fadderne på Ifi før sommerferien.

Fra FU ønsker vi å søke om støtte til følgende post.

Faddersamling før sommeren 4000 kr

Kostnader
Faddersamling

Vi ønsker å ha en samling med alle som har meldt seg som faddere i fadderuken 2013 på Ifi, før 
sommerferien. Da kan vi tidlig starte jobben med å sørge for at fadderne er best mulig forberedt til å gi 
Ifis nye studenter en best mulig start på sine studier. Ved å ha tidlig kontakt kan også fadderne gi 
innspill til hvordan fadderuka utformes og styret kan sørge for at alle faddere er best mulig forberedt på 
jobben de skal utføre. Vi ønsker å kunne tilby de deltagende grillmat og mineralvann. Vi vil holde en 
liten konkurranse mellom deltagerene og kunne premiere vinnerne. I fjor var det påmeldt 68 faddere på 
Ifi og vi håper på å oppnå like gode tall og høy deltagelse på vårt arrangement.

Med vennlig hilsen,

Mathias Johan Johansen Aleksi Miikkael Luukkonen
Økonomiansvarlig, Fadderstyret Leder, Fadderstyret



Vedlegg
1. Arrangementer vår 2013
2. Budsjett vår 2013
3. Utbetalingsinformasjon

Notat: Siden fadderstyret ikke er en egen forening så har vi ikke et eget regnskap. Siden fadderstyret 
tidligere har vært undelagt CYB, så er økonomien vår fremdeles undelagt CYB sin økonomi. Vi har 
derfor ikke egne tall eller beretning fra forrige semester. Full plan for fadderuken 2013 er ikke klar 
enda, så budsjett for høsten 2013 er ikke vedlagt.
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