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IFIavis er en nyoppstartet studentforening. Vårt formål er å gi ut en avis/et magasin av og for
studenter ved IFI. Se vedtektene og retningslinjene for mer utfyllende informasjon om oss, vårt
formål og våre tanker rundt drift og publisering.
Vi søker om midler til å utgi første utgave av to tenkte for høsten 2015, og midler til drift av
foreningen i denne perioden. Vi søker om 50% av alle postene i aktivitetsplanen, 16200 kroner
til sammen, fra Fordelingsutvalget. Vi viser til aktivitetsplan og budsjett for nærmere forklaring
på hva midlene er tenkt brukt til.
Vi har sendt en søknad for en like stor sum til Velferdstingets Kulturstyre. Alle utgiftene i
budsjettet ble summert og delt på to, og en like stor del blir søkt fra hver. Det vil si at
størsteparten av støtten er tenkt brukt til innkjøp (trykk), men litt av pengene vil også gå til drift,
som vist i budsjettet.

Tanker rundt muligheter for egen inntekt.
Per dags dato har vi ikke prioritert å kontakte bedrifter e.l. med tanke på annonseinntekter, men
vi er absolutt klare over at det fins store muligheter her. Vi skal jobbe mot dette utover
sommeren, i samarbeid med Navet. Vi tror det er store muligheter for å samarbeide tett med
Navet for å tilby bedrifter annonseplass, reportasjer eller annen type dekning/plass i
publikasjonen. Vi tror også dette blir betydelig enklere når vi kan vise til en utgitt utgave, så det
kan hende det lar vente på seg litt med store inntekter herfra.

Vår posisjon i kulturbildet på IFI
Vår posisjon i kulturbildet vil bli sentral ved IFI. Per nå er det ingen studentmedier ved instituttet,
og vi tror det er et stort behov for en komminukasjonskanal ved instituttet. Vi ser spesielt at det
er behov for å:
●
●
●
●
●

La studenter kan ytre sine meninger
La studentforeninger presentere seg selv og sin aktivitet
La instituttledelsen og faglige utvalg kan kommunisere strategier og beslutninger som
tas, og hvordan dette påvirker studiehverdagen til studentene
Presentere forskning og faglig aktivtet ved instituttet
Presentere forskere som gjør fremragende innsats i sitt fagområde

Per nå er det veldig mye informasjon som ikke blir spredt ut til studentmassen ved instituttet.
Studentene er representert i de viktige organene ved instituttet, med den hensikt at prosessene
skal være gjennomsiktige, men til tross for dette er det veldig lite av det som skjer i disse
organene som når ut til studentene. Vi tror vi kan fylle et tomrom her, og bidra til opplysning av
massene. Denne type opplysninger anser vi også som essensielle for at studentdemokratiet og
studentenes påvirkningsevne på instituttet skal være reell.
Vi tror også at et godt arbeid fra oss kan bidra til å motivere studentmassen til å jobbe veidere,
og dermed motvirke frafall.

Oversikt over andre organisasjoner/instanser vi søker/mottar økonomisk
støtte fra
I tillegg til å søke fra Fordelingsutvalget søker vi fra Velferdstingets Kulturstyre. Vi søker like
mye støtte fra hver.
IFI selv har sagt at de kan hjelpe oss finansielt i starten dersom vi ikke får nok støtte inn på
egen hånd, slik at vi får gitt ut en utgave. I så måte kan instituttet anses som en garantist. Vi
ønsker å presisere at det ikke er ment å være normen at vi skal få støtte fra instituttet, men fordi

vi er nyoppstartet og ikke har tidligere drift å vise til har de sagt at de kan støtte oss om det skal
være vanskelig å få nok støtte. Vi legger til grunn at vi ikke trenger å benytte oss av denne
muligheten.

Informasjon om publikasjonen
Første utgave er tenkt på 32 sider i a4 format. Det er mulig vi endrer formatet til senere utgaver
eller til første utgave, men det er det formatet vi har et pristilbud på per nå. Det blir ikke
drastiske endringer her. Se brevet fra 07 Media vedlagt for med informasjon om format og trykk.
Planen er å plassere publikasjonen på stativ ved hovedinngangen på IFI. Dette vil være den
primære distribusjonsmetoden, men en god del eksemplarer vil også bli plassert rundt på
instituttets pauserom og fellesarealer. Vi ønsker også å ha et stativ på Villhelm Bjerknes’ hus for
å nå litt ut til matnat studenter generelt. Disse stativene er en del av søknaden.
Bladet skal være gratis og deles ut til instituttets studenter.

