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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 har siktet oss inn på at alle fadderbarna skal få hver sin t-skjorte. Vi har stor tro på at dette vil 
føre til et sterkere samhold blant studentene. Det er også vår oppfatning at terskelen vil senkes for å 
sosialisere seg mellom faddergrupper og linjer. I tillegg vil t-skjorten kunne brukes ved andre 
anledninger og være bra for miljøet innad på IFI.

Tskjortene vil ha IFI skrevet på seg, og det er også mulig å få studentforeningenes logoer trykt på.
(Det er her budsjettert med trykk til studentforeningene)

Budsjett

Vi har allerede lagt ved hovedbudsjettet som ekskluderer eventuelle t-skjortekostnader i vår første 
søknad. Dette viser altså et anslag av generelle kostnader for kun t-skjortene når vi tar bruk av 
nåværende tilbud.

NB! Eks mva.
Økonomisk Støtte
T-Skjorter 58 350,00 kr
MVA(utgjør 25 %) 14 587,50 kr
Totalt 72 937,5 kr

Dersom ikke Navet eller dagen@ifi kan kjøpe tskjortene, vil det altså være mva. Da vil totalsummen komme på 72937.50 kr som er vist over.
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Vedlegg 1

Universitetet i Oslo
ATT:  Celina Moldestad

Tilbud nr. 84397

Vår ref.: Tove Fleischer Vestby, 26.05.14

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. 

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


