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Søknad om prosjektstøtte høst 2013
Fadderstyret på Ifi er en frittstående komité, ansvarlig for å arrangere fadderuken på Ifi. For å arrangere 
fadderuken 2013 og lage Ifi-blekka har vi søkt om støtte fra følgende instanser. 

Institutt for informatikk kr 19,000.00

Fordelingsutvalget ved Ifi kr 8,000.00

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

Kostnader
Frokost før forkurs i informatikk kr 2,500.00

Grillmat kr 4,500.00

Baller, frisbeer, sommerleker o.l kr 750.00

Premier til Ifi-olympiaden kr 250.00

Sum: kr 8,000.00



Frokost før forkurs i informatikk

Vi ønsker å tilby frokost til faddere og de nye studentene fra klokken 9 til klokken 10 de tre dagene da 
forkurs for informatikk holdes av Fagutvalget ved Ifi (onsdag 14. - fredag 16. august). Vi håper at gratis 
frokost kan gjøre utbyttet av forkurset ved å gjøre at folk kommer dit våkne og opplagte. Vi håper også 
at det vil bedre samhold mellom de nye studentene. Det er også bra å ha et felles samlingspunkt på 
starten av dagen, så folk vet hvor de skal møte opp. Det vil være til stede faddere som kan hjelpe de 
nye studentene med å finne veien til Sophus Lies hus hvor forkurset skal holdes.

Grillmat

For at de nye studentene skal kunne være med på alle arrangementene i fadderuka ønsker vi å tilby 
grillmat tre ganger i løpet av uken. For å vise de nye studentene andre områder i Oslo ønsker vi å ta 
med oss de nye studentene til en park i byen (Frognerparken e.l.) og å vise dem de fine uteområdene på 
Sognsvann.

Baller, frisbeer, sommerleker o.l

Vi vil tilby aktiviteter ved siden av grillingen som diverse ballspill og annen sommerhygge for å ha en 
litt «aktiv» dag for de som ønsker det. Dette utstyret ønsker vi at skal tilhøre foreningene ved Institutt 
for informatikk etter at vi er ferdige med det, slik at de kan komme til gode for alle studenter ved Ifi når 
fadderuka er ferdig.

Premier til Ifi-olympiaden
Hvert år arrangeres IFI-olympiaden, der foreningene på Ifi får muligheten til å presentere seg og det de 
driver med for de nye studentene. Foreningene stiller selv med poster med aktiviteter, der de på 10-15 
minutter skal presentere seg og gi en oppgave til hver faddergruppe. Faddergruppene belønnes med 
poeng for hvor godt de løste oppgaven. Gruppa med høyest score totalt vil premieres av fadderstyret 
etter at olympiaden er over.

Obs! Utgiftene knyttet til grilling er beregnet fra totalsummen brukt på grilling under fjorårets 
fadderuke 9000 kr. Beløpene som er knyttet til grilling på hver av de tre enkeltdagene vil ikke være helt 
nøyaktig, da grillmaten vil bli kjøpt inn felles for alle arrangementene. Vi har ikke fått tak i informasjon 
om når MatNat-grillingen på onsdagen skal holdes, derfor vet vi ikke om det er behov for oss og stille 
med mat onsdag 14. august. Summen på 9000 vil kunne dekke for én ekstra grilling, da vi ser at 
grillmaten kan handles inn billigere enn det den ble i fjor.

Med vennlig hilsen,

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



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

Notat: Siden fadderstyret ikke er en egen forening så har vi ikke et eget regnskap. Siden fadderstyret 
tidligere har vært underlagt CYB, så er økonomien vår fremdeles underlagt CYB sin økonomi. Vi har 
derfor ikke egne tall eller beretning fra forrige semester.
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