
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
Høsten 2016 

 
Kontaktperson 
Nicolai Skogheim 
Verv: Økonomiansvarlig 
Tlf: 951 76 722 
Mail: nicolai.skogheim@gmail.com 
 
Søker 
Svett 
Gaustadalléen 23B, 
0373 OSLO 
Kontonummer: 1503.71.31900 
Søknadstype: Driftsstøtte 
1 vedlegg: Budsjett høsten 2016 
 
Søknad om støtte 
Svett er en studentforening som fokuserer på spesiell faglig fordypning, 
programmeringshumor og spennende workshops. Hittil dette semesteret har vi 
avholdt Vim-kurs. Dette har vært en del av et samarbeid med MAPS, hvor det 
har vært arrangementer ukentlig. Tidligere semestre har vi også avholdt både 
Vim-kurs og terminal-kurs med oppmøte på mellom 20 og 35 personer.  
 
Totalt søker Svett om støtte på 5,810,- fordelt på følgende poster: 
Mat og drikke til arrangementer: 3,010,- 
Mat og drikke til medlemmer: 2,800,- 
 
Mat og drikke til arrangementer 
Mat og drikke til “Capture the Flag”-hackekveld: 2,810.00 
Vi søker om 80 kroner per hode til pizza. Ettersom vi har hatt stor suksess med 
tidligere arrangementer, ønsker vi å ha et arrangement dette semesteret hvor vi 
kan tilby ivrige deltakere på hackekvelden noe å spise i løpet av ettermiddagen 
og kvelden. Vi kommer ikke til å bruke “gratis mat” som et trekkplaster, 
ettersom vi ønsker genuint interesserte. Vi regner med å få 30 deltakere. 

mailto:nicolai.skogheim@gmail.com


 

Pizza Kr 2.400.00 

Brus Kr 150.00 

Papirkopper Kr 60.00  

Premie til beste hacker(e) Kr 200.00 

Totalt: Kr 2,810.00 

 
Generalforsamling: 200.00 kr 
Det er litt hyggelig å kunne stille med litt snacks, kaffe og kake på 
generalforsamling, derfor ønsker vi å søke om penger til dette. 

Snacks Kr 60.00 

Kake  Kr 100.00 

Kaffe Kr 40.00 

Totalt: Kr 200.00 
 
 
Mat og drikke til medlemmer 
Mat og drikke til styremøter: 300 
Styremiddag på restaurant for 7 styremedlemmer: 2,500.00 kr 
Ettersom vi alle sammen har jobbet en del med arrangementer både dette 
semesteret og tidligere semestre, ønsker vi denne våren å kunne dra ut en tur 
sammen for å spise og hygge oss. 

Mat og drikke til styremøter kr 300.00  

Styremiddag på restaurant kr 2,500.00  

Totalt Kr 2,800.00 

 
  



Budsjett høsten 2016 
for studentforeningen Svett 

 
Inntekter 
Søknad til FU  5,810,- kr 
 
 
Utgifter 
Arrangementskostnader 
Mat og drikke til “Capture the Flag”-hackekveld 2,810,- kr 
Generalforsamling     200,- kr 
 
Mat og drikke til medlemmer 
Mat og drikke til styremøter   300 ,- kr 
Styremiddag på restaurant 2,500 ,- kr 
 
 
Totalsum: 5,810,- kr 

 
 
 


