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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 
- 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 41,600.00

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

Det som blir gitt fra IFI, vil brukes til premier og ifi-blekka. Alt annet må eventuelt støttes av FU.
Økonomisk Støtte
Ifi 19 000kr
Fordelingsutvalget  41 600kr
Sum 60 600kr

Arrangementsutgifter (Utgifter som er 
direkte tilknyttet arrangement)

Premier (Ifi-olympiade osv.) 5 000kr
Grillmat 14 250kr
Mineralvann 1 500kr
Standup ( Inkl. Scene, lyd, lys osv.) 15 000kr
Gaffateip 600kr
Sommerleker(Baller,Frisbee osv.) 750kr
Frokost 2 500kr

                             Sum arr.utgifter                                                  40100 kr                              

Andre utgifter (Utgifter som ikke er 

direkte tilknyttet arrangement) 
 

Rekvisita (Permer, utskrift osv.) 200kr
Møtemat 500kr
Styremiddag 5 500kr
Sms (Er satt opp om det må endres 
til en reell kostnad)

0kr

Ifi-blekka 14 000kr
Webhotell 300 kr

                             Sum Andre Utgifter                                           20 500kr                              

                             Totalsum Utgifter                                            60 600 kr                               
Søknad fra FU 41600 kr                              
Søknad fra IFI 19 000 kr
Totale inntekter 60600 kr
Totale utgifter 60600 kr

Resultat 0kr
Vedlegg 1

Planlagte arrangement
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Vedlegg 2.

Vi har i tillegg beskrivelse av enkelte arrangementer:

Grilling for faddere
Ubestemt dato, mai/juni 2014
Før sommeren skal vi arrangere en grilling for alle påmeldte Ifi-faddere. Dette er for å samle 
fadderne og få dem til å bli kjent før fadderuken begynner, i tillegg til å fortelle dem hva det er lurt 
å kunne som fadder på Ifi.

Grilling utenfor OJD
Mandag 11., tirsdag 12., onsdag 13., og fredag 15. august.

Fadderuken er fylt med mye som skjer tidlig på dagen i regi av instituttet og fakultet. Etter lange 
dager med frokost, forkurs og ulike arrangementer synes vi det er viktig å tilby de nye studentene en
mer uformell setting der de kan ble bedre kjent. For å prøve å holde på så mange nye studenter 
mulig ut over kveldene, ønsker vi å tilby grillmat i trivelig lag ved vannspeilet ved Ole Johan Dahls 
hus. I år har vi tenkt å ha grilling alle dager utenom torsdag 14. august da dette er Navet sin kveld 
hvor de serverer mat. Dvs. at vi vil arrangere grilling for alle faddere og fadderbarn både mandag, 
tirsdag, onsdag og fredag i fadderuken. Alle dagene vil vi grille utenfor OJD, da det er ulike 
arrangementer enten rett før eller etter som gjør at det egner seg best.

Grilling i parken
Lørdag 16. august
I tillegg til grilling utenfor OJD, har vi lyst til å ha en grilling i Frognerparken (eller lignende). Flere
av studentene som begynner på UiO til høsten er ikke kjent i Oslo, og det hadde vært fint å vise 
dem litt mer enn kun Blindern. Vi har derfor tenkt å arrangere en grilling i en av Oslos parker, med 
ballspill og andre aktiviteter, som kan være en fin avslutning på fadderuken.

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.

Ifi-olympiaden
Tirsdag 12. august
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.


