
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Våren 2015

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

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 201 til 259 medlemmer.

Totalt søker TekNat om støtte på 16 000,- fordelt på følgende poster:
Post 6700 - Arrangementkostnader: 10500,-
Post 7350 - Mat og drikke til aktive:   3800,-
Post 8150 - Bankgebyrer:     300,-
Post 8300 - Andre utgifter:   1400,-

Post 6700 – Arrangementkostnader

Februar: TekNat-lunsj
Det hadde vært hyggelig å starte året med en lunsj med medlemmene våre.

2 brød kr 60,00

Pålegg kr 140,00

Juice kr 100,00

Totalt kr 300,00

Mars: Age of Empires 2-turnering
Age og Empires-turneringen er det viktigste arrangementet til TekNat. Det er alltid veldig populært,
så det er her vi rekrutterer flest medlemmer til foreningen vår. Forrige arrangement ble holdt 
22.oktober 2014, og da var vi 60 deltagere. Vi håper på like mange deltagere nå, og søker om 
penger basert på dette antallet. Dersom det blir få som melder seg på til denne turneringen, så 
kommer vi ikke til å bruke alle pengene vi søker om.

Pizza 6500 kr
Brus, snacks og kake 800 kr
Premie 700 kr
Totalt 8000 kr



April: Brettspillkveld
Vi ønsker arrangere en datafri kveld der vi spiller brettspill. Det er ingen begrensning på antall 
deltagere, men vi regner med 20-30 stk. Vi søkte om penger til kortstokker høsten 2014, men disse 
ble ikke kjøpt inn fordi vi rakk ikke å arrangere brettspillkveld likevel, så da tilbakebetalte vi disse 
pengene uten å kjøpe inn kortstokker.

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

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

Kake                     100 kr
Snacks                     200 kr
Brus eller annen drikke                     100 kr
Totalt                    400 kr

Juni: 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 20-30 stk.

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



Post 7350 – Mat og drikke til aktive
 
Mat og drikke til styremøter                    300 kr
Styremiddag på restaurant for 9 personer                  3500 kr
Totalt                  3800 kr

Post 8150 – Bankgebyrer
DnB tar seg 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                    300 kr

Post 8300 – Andre utgifter

Kaffe og te til medlemmer som sitter på Euclid                   1000 kr
Kopper, glass, tallerkner og bestikk                     370 kr
Bokskap til regnskapspermer                       30 kr
Totalt                  1400 kr


