
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Våren 2014

Kontaktperson
Karine Gran Vifstad
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 95080838
Mail: karinegv@ifi.uio.no

Søker
TekNat – Forening for Teknisk og Naturvitenskapelig Informatikk
Gaustadalléen 23B
0373 OSLO
Kontonummer: 1503.31.34867

Søknad om støtte
TekNat en en studentdrevet forening som ble stiftet i 2011 for å fremme faglig aktivitet og sosialt 
samhold for studenter på naturvitenskapelige studier med informatikk. Siden forrige søknad har 
foreningen økt fra 57 til 114 medlemmer, hovedsaklig grunnet Age Of Empires2-turneringene våre.

Totalt søker TekNat om støtte på 15230,- fordelt på følgende poster:
Post 6700 - Arrangementkostnader: 10100,-
Post 7350 - Mat og drikke til aktive: 4500,-
Post 8150 - Bankgebyrer: 100,-
Post 8300 - Andre utgifter: 530,-

Age of Empires 2 - turnering
Age of Empires 2-turneringen er et veldig hyggelig og populært arrangement for både nye og 
«gamle» studenter. Alle deltagerne på vinnerlaget får premie, og det blir snacks og brus til alle. 
Arrangementet skal holdes 26.februar. Vi regner med et oppmøte på ca 32 stk.

Snacks 300 kr
Brus 200 kr
Premie 400 kr
Totalt 900 kr

Fagkveld med mat 
Vi hadde opprinnelig søkt om støtte til dette arrangementet i høst, men så rakk vi dessverre ikke å 
gjennomføre det fordi det ble for tett opptil eksamen. Derfor tilbakebetaler vi pengene fra i høst, og 
søker på nytt slik at vi kan arrangere det i mars isteden. Kvelden vil gå ut på å lage en app til iPhone
eller Android, ved hjelp av Java eller C++. Vi regner med et oppmøte på ca 20 stk.

Snacks 200 kr
Brus 200 kr
Varm mat 2600 kr
Totalt 3000 kr



Brettspillkveld i samarbeid med Verdande
Vi ønsker arrangere en data-fri kveld 19.mars der vi spiller brettspill. TekNat har en god del 
brettspill nå, så derfor søker vi ikke om penger til flere brettspill slik vi har gjort tidligere semestre. 
Det er ingen begrensning på antall deltagere, men vi regner med 20-30 stk. 

Snacks 250 kr
Brus 150 kr
Totalt 400 kr

Age of Empires-turnering med pizza
Dette er hovedarrangementet vårt våren 2014, og det skal holdes i april. Vi håper å rekruttere enda 
flere TekNat’ere, og stiller derfor med pizza for å gjøre den andre AoE-turneringen enda bedre enn 
den første. Vi regner med et oppmøte på mellom 32-64 stk.

Snacks 350 kr
Brus 250 kr
Premie 400 kr
Pizza 3000 kr
Totalt 4000 kr

Generalforsamling
Vi ønsker å kjøpe inn litt mat og drikke til generalforsamlingen vår som skal holdes i mai.

Snacks 200 kr
Brus eller annen drikke 100 kr
Totalt 300 kr

Semestersluttgrilling
Vi ønsker å handle inn engangsgriller, grillmat og snacks for å gjøre noe hyggelig for medlemmene 
våre i juni rett før sommerferien starter. Vi regner med et oppmøte på ca 20 stk.

Snacks og grillmat 900 kr
Brus eller annen drikke 200 kr
Engangsgriller 100 kr
Totalt 1200 kr

Sommerfilmkveld
Vi ønsker arrangere filmkveld på sommeren for å samle medlemmene en kveld. Ifjor ble det 
arrangert i juli, og da hadde vi ca 15 deltagere. Vi håper på like bra eller bedre oppmøte i år. 
Arrangementet blir planlagt og annonsert en stund før sommeren slik at flest mulig kan komme.

Snacks 200 kr
Brus 100 kr
Totalt 300 kr



Post 7350 – Mat og drikke til aktive
TekNat har vannkoker og kaffetrakter slik at det er mulighet for medlemmer å lage seg te og kaffe. 
Dette har blitt godt mottatt, og har bidratt til flere medlemmer til foreningen.
 
Mat og drikke til styremøter 500 kr
Kaffe og te til medlemmer 1000 kr
Styremiddag på restaurant (se under) 3000 kr
Totalt 4500 kr

Styremiddag på restaurant
Mat på restaurant til alle i styret for å belønne nåværende styremedlemmers arbeid. Middagen ble 
veldig hyggelig både i vår og i høst, så dette vil vi gjerne gjenta for å oppmuntre nye medlemmer til
å sitte i styret. Oppmøte vil bli 9 personer.

Post 8150 – Bankgebyrer
Dnb har fra og med oktober 2013 startet med å ta betalt per transaksjon. Vi kommer derfor til å 
begrense antall transaksjoner ved at færrest mulig av medlemmene skal legge ut penger, og at disse 
blir tilbakebetalt litt sjeldnere enn før. Vi kommer mest sannsynlig ikke til å bruke alle pengene vi 
søker om her, men trenger et lite buffer, da vi ikke helt vet hvor mye det kommer til å koste.

Totalt 100 kr

Post 8300 – Andre utgifter

Fiskars saks fra Clas Ohlson 180 kr
Tusjer 40 kr
Kopper, glass, tallerkner og bestikk 200 kr
Godteriskål 110 kr
Totalt 530 kr


