
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Høsten 2014

Kontaktperson
Jørgen Jacobsen Rognerud
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 95888583
Mail: jorgenjr@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 114 til 201 medlemmer.

Totalt søker TekNat om støtte på 22 569,- fordelt på følgende poster:
Post 6700 - Arrangementkostnader: 15 879,-
Post 7350 - Mat og drikke til aktive: 5800,-
Post 8150 - Bankgebyrer: 100,-
Post 8300 - Andre utgifter: 790,-

Post 6700 – Arrangementkostnader

Age of Empires 2-turnering
Age of Empires 2-turneringen er et veldig hyggelig og populært arrangement for både nye og 
«gamle» studenter. Age-turnering er det arrangementet der vi rekrutterer desidert flest medlemmer, 
så derfor er det viktig for oss å kunne gjennomføre et bra arrangement. Alle deltagerne på 
vinnerlaget får premie, og det blir pizza, snacks og brus til alle. Arrangementet skal holdes 
28.oktober. Basert på tidligere arrangementer regner vi med et oppmøte på 60-70 stk. Det pleier i 
tillegg til spillerne dukke opp medlemmer som er der for det sosiale. I vår ble det altfor lite pizza, så
denne gangen ønsker vi at alle som kommer får pizza. Grunnen til at vi har økt premiesummen er 
fordi turnering er todelt: én delturnering for de seriøse og én for de som bare spiller for gøy.

Pizza 6500 kr
Brus/snacks 800 kr
Premie 700 kr
Totalt 8000 kr

Oppvarming til Age of Empires 2-turnering
De to forrige gangene vi har arrangert turnering har det vært foreslått å ha én stor turnering med 
premier og pizza, og én mindre turnering – for oppvarming til den store – uten pizza og premier. 
Oppvarmingsturneringen skal være 23. september. Vi regner med at det er færre som møter opp på 
oppvarmingen enn på selve turneringen.



Brus 200 kr
Snacks 400 kr
Totalt 600 kr

Brettspillkveld
Vi ønsker arrangere en datafri kveld i oktober der vi spiller brettspill. Kortstokkene våre er utslitt, så
vi må kjøpe nye. Det er ingen begrensning på antall deltagere, men vi regner med 20-30 stk. 

Snacks og kake 350 kr
Brus og annen drikke 150 kr
Kortstokker 100 kr
Totalt 600 kr

Generalforsamling
TekNat er i ferd med å dø ut, nesten alle de aktive medlemmene går siste året på master, derfor 
trenger vi å rekruttere nye medlemmer. Vi ønsker å servere pizza, snacks og brus på 
generalforsamling for å lokke til oss flere medlemmer.

Snacks 300 kr
Pizza 2500 kr
Brus eller annen drikke 200 kr
Totalt 3000 kr

Gaffafestvors
TekNat holdt vors til gaffafesten på Escape i fadderuken for tredje år på rad. Ingrid og Karine hadde
reklamert for vorset på IFI-olympiaden dagen før, og vi hadde opplyst om arrangementet i 
IFI-blekka. Det kom 20-30 personer. TekNat stilte med gaffateip og snacks til alle.

Snacks 200 kr
Gaffa og plastfolie 391 kr
Totalt 591 kr

IFI-olympiade
TekNat arrangerte Marie-kjeksspisekonkurranse under IFI-olympiaden. Det var om å gjøre å spise 
tre Marie-kjeks og deretter plystre på kortest mulig tid. Her kom det mange faddergrupper innom og
deltok.

Marie-kjeks 15 kr
Godteri 73 kr
Totalt 88 kr



Juletaco
Juletaco er et populært arrangement på høsten. Vi samles når alle er ferdig med eksamen i desember
for en hyggelig avslutning på semesteret. TekNat står for alt av mat og vi kjøper også inn litt brus. 
Vi regner med ca. 20 stk som møter opp. Vi har quiz og premier, og vi håper at selveste julenissen 
kommer innom med godteposer.

Mat 2000 kr
Brus 200 kr
Godteposer og snacks 400 kr
Premier 400 kr
Totalt 3000 kr

Post 7350 – Mat og drikke til aktive
TekNat trenger nye vannkoker (den vi har nå tilhører lederen for TekNat), samt en kapselmaskin. 
Tanken med kapselmaskinen er at medlemmer må selv stille med kapsler. Vi tenker å gi medlemmer
noen få kapsler i starten for så at de selv må kjøpe til eget bruk. Kaffe og te er populært på TekNat 
og vi verver også medlemmer gjennom dette tilbudet.
 
Mat og drikke til styremøter 800 kr
Kaffe og te til medlemmer 1500 kr
Styremiddag på restaurant (se under) 3500 kr
Totalt 5800 kr

Styremiddag på restaurant
Mat på restaurant til alle i styret for å belønne nåværende styremedlemmers arbeid. Middagen ble 
veldig hyggelig både i høst og i vår, så dette vil vi gjerne gjenta for å oppmuntre nye medlemmer til 
å sitte i styret. Oppmøte vil bli 9 personer. Grunnen til at vi øker beløpet med 500 kr er fordi forrige 
semester ble budsjettet litt trangt til mat og én drikke per person.

Post 8150 – Bankgebyrer
Dnb har fra og med oktober 2013 startet med å ta betalt per transaksjon. 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

Kodelås fra Clas Ohlson 80 kr
Bokskap til oppbevaring av TekNat-permer 30 kr
Sprittusj 50 kr
Kopper, glass, tallerkner og bestikk 300 kr
Domeneavgift til teknat.no 230 kr
Vannkoker fra Clas Ohlson 100 kr
Totalt 790 kr


