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Søknad om støtte

Fadderstyret ønsker å gi nye og gamle studenter en god og innholdsrik introduksjonsuke på 
Universitetet i Oslo. Vi ønsker å tilby en variert og inkluderende uke som kan gi studenter en 
motivasjon til å sosialisere og interessere seg for faglige miljøer, samt studentorganisasjoner, og 
ikke-faglige miljø + arrangementer.
Vi vil derfor gjerne tilby følgende under fadderuken:
- Arrangementer som inkluderer de nye studentene
- Midler som kan gi de en følelse av tilhørighet (Goodie bags, egne t-skjorter, osv.)
- Gi studentene en morsom uke som gir en skikkelig introduksjon til skolen og rammen rundt.

Totale tall

Fadderstyret på Institutt for informatikk er en frittstående komité, ansvarlig for å arrangere 
fadderuken for nye studenter på Ifi. 
Vi har i tillegg søkt om eksterne sponsorer. Dersom det slår igjennom, vil vi betale tilbake totalen vi
eventuelt får i sponsormidler til Fordelingsutvalget. 
For å arrangere denne på en best mulig måte og for å lage Ifi-blekka, har vi søkt om følgende 
midler:

Institutt for Informatikk Kr 19,000.00

Fordelingsutvalget ved Ifi Kr 79,450.00

Under følger et fullstendig budsjett som skal gi et perspektiv av planlagte utgifter.

Foreløpig budsjett

Økonomisk Støtte 98 450kr
Ifi 19 000kr
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Sponsor ??
Fordelingsutvalget 79 450kr-sponsor
Sum 98 450kr

Utgifter

Arrangementsutgifter
Rekvisita 500kr
Premier 5 000kr
Grillmat 14 250kr
Mineralvann 1 500kr
Standup 15 000kr
Gaffateip 600kr
Sommerleker(Baller,Frisbee osv. 750kr
Frokost 2 500kr
T-Skjorter 58 350 kr

Sum 98 450kr

Andre utgifter

Rekvisita 500kr
Møtemat 500kr
Styremiddag 5 500kr
Sms 0kr
Ifi-blekka 14 000kr

Sum 20 500kr

Inntekter 98 450kr
Utgifter 98 450kr

Resultat 0kr
Vedlegg 1

Planlagte arrangement



Vedlegg 2.

Vi har i tillegg beskrivelse av enkelte arrangementer:

Grilling utenfor OJD, mandag 12. august
Den første dagen av fadderuken er fylt med mye som skjer tidlig på dagen i regi av institutt, fakultet
og
universitetsadmnistrasjonen. Etter en lang velkomstseremoni synes vi det er viktig å tilby de nye
studentene er mer uformell setting der de kan ble bedre kjent. For å prøve å holde på så mange nye
studenter mulig ut over kvelden, ønsker vi å tilby grillmat og trivelig lag ved vannspeilet ved Ole 
Johan
Dahls hus.

Grilling i parken, fredag 16. august
Mange av de nye studentene som starter til høsten kommer ikke fra Oslo, og er ikke kjent i byen. 
For å
vise de noen andre områder der det er mulig å finne på noe ønsker vi å ta med oss de nye studentene
til
en park i byen (Frognerparken e.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.

Grilling på Sognsvann, lørdag 17. august
Vi vil vise de nye studentene de fine uteområdene på Sognsvann. På dette arrangementet ønsker vi 
også
ha få med så mange som mulig av de andre instituttene på MatNat. I likhet med under grillingen i
parken tenker vi å ha med utstyr til å arrangere litt aktiviteter.
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:
Vi tar værforbehold angående grilling, så datoene vil muligens flyttes litt på. Grunnet usikkerhet til
hvorvidt MatNat-grillingen vil foregå på onsdag, så ønsker vi å arrangere grilling da også om det 
ikke
skulle være slik at MatNat-grillingen er den dagen.

Informasjon fra produsent, T-skjorter følger med nedenfor:

Vedlegg 3



Universitetet i Oslo
ATT:  Celina Moldestad

Tilbud nr. 84397

Vår ref.: Tove Fleischer Vestby, 12.05.14

Tilbud på T-skjorter med trykte logoer

Vi takker for hyggelig forespørsel og har gleden av å tilby følgende:

A) Klassisk T-skjorte i 100 % bomull fra Fruit of the Loom, 145 gram. Str.: S-XXL. Inkl 5 
stk en-farget trykk, men 9 ulike tekster.

Antall: ca 680 stk
Pris pr stk: kr. 82.50,-
Startkost: kr. 250,- x 9 logoer

Prisene gjelder eks. mva., fritt levert og fakturering til en adresse. Tilbudet er gyldig til 30. april 
2014 med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Håper tilbudet er interessant, og det skulle glede oss å motta deres ordre. Vennligst ta nærmere 
kontakt hvis noe er uklart eller ikke stemmer.

Med vennlig hilsen 
Aksess & Daylight AS

Tove Fleischer

______________________________________________________________________________________________                ________

Aksess & Daylight AS Telefon TelefaxForetaksnr. Bankgiro www.adprofil.no 
Verpetveien 30 64 98 05 10 64 95 22 89 946 614 696 7115.05.11717 post@adprofil.no 
1540 Vestby
NORWAY


