
  Dato: 01/11/2016

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 

Kontaktperson 
Øystein Folvik 
Verv: Økonomiansvarlig 
Tlf: 92837428 
Mail: oystehf@student.matnat.uio.no 

Søker 
PI:SK - Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon  
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.54.41171 

PI:SK er en linjeforening på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Vårt 
mål er å jobbe for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Infor-
matikk: språk og kommunikasjon. Arrangementer er åpne for alle. 

PI:SK ønsker i denne omgang å søke om semesterstøtte, som vil omfatte følgende:  

- Et arrangement: fag- og filmkveld. Vi har allerede engasjert en foredragsholder, 
og søker om støtte til mat og drikke for alle oppmøtte ISK-studenter, samt en gave 
til foredragsholder. (Merk: Vi har allerede gjennomført et arrangement av samme 
type i høst, men foredragsholder måtte avlyse i siste liten. Det ble derfor kun en 
filmkveld med mat & drikke, men uten faglig innhold. Vi kontakter imidlertid språk-
gruppa (LTG) om refusjon for dette, og det nevnes bare for å understreke at det er 
to arrangementer av lignende type i regi av PI:SK i høst.) 

- En styremiddag (8 styremedlemmer). 
- Prosjektstøtte til planter vi vil ha på linjens rom: Fortran.  
- Driftsstøtte for å dekke bankgebyrer. 

Totalt søker da PI:SK om støtte på 6800 kr fordelt på følgende poster: 

Arrangementkostnader (Post 6700): 5700 kr 
Fag- og filmkveld: 2700 kr 
Styremiddag: 3000 kr 

Andre utgifter (Post 8300): 1000 kr 
Planter til linjens rom, Fortran: 1000 kr 

Bankgebyrer (Post 7770): 100 kr 
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Arrangementkostnader (Post 6700): 

November: Fag- og filmkveld 
Antall deltakere: 30 
Dato: Ubestemt. Avventer svar fra foredragsholder 
Varighet: 3-4 timer 

Et fagrelatert og sosialt arrangement for studenter ved ISK. Stephan Oepen skal 
holde et foredrag med tittel: “Natural Language Understanding - The Next AI 
break-through”, og etterpå skal vi vise filmen 2001: A Space Odyssey. Vi ønsker å 
spandere mat og drikke på oppmøtte ISK-studenter. Arrangementet vil ha et tak 
på maximum 30 personer. 

Utgiftsposter: 
Pizza: 2250 kr 
Drikke: 250 kr 
Gave til foredragsholder: 200 kr 
Totalt: 2700 kr 

Desember: Styremiddag 
Antall deltakere: 8 
Dato: Ubestemt 

Vi ønsker å avholde en styremiddag for PI:SK i Desember. Av totalt 8 
styremedlemmer er hele 5 av oss nye, og vi tenkte derfor det ville vært hyggelig å 
arrangere en sosial sammenkomst for styret med den hensikt å bli litt bedre kjent. 
Vi planlegger å inngå en avtale med en restaurant om å bruke nøyaktig den sum-
men vi får innvilget i støtte fra FU. 

Utgiftsposter: 
Mat og drikke til styremedlemmer: 3000 kr 
Totalt: 3000 kr 

Andre utgifter (Post 8300): 

Vi ønsker å gjøre Fortran til et koseligere sted for studentene. Som en del av det 
synes vi det er på tide å erstatte de visne og gamle plantene som er der nå. For-
tran kalles blant studentene for hundremeterskogen, og vi vil holde på tradisjonen 
med å ha planter der. 

Utgiftsposter: 
Planter: 1000 kr 
Totalt: 1000 kr 
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Bankgebyrer (Post 7770): 
DnB tar betalt pr transaksjon. Vi søker derfor om støtte til det. 

Utgiftsposter: 
Gebyrer: 100 kr 
Totalt: 100 kr 

Regnskap V16 og Budsjett H16: 
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Kommentarer: 

Regnskap V16: 
Av de 2581 vi totalt fikk i støtte V16, så er 905 kr fra FU. De resterende 1676 kr fikk 
vi refundert fra Språkgruppa (LTG) etter å ha lagt ut for en fagkveld m mat. 

Budsjett H16: 
Ang Post 3400 Støtte/Sponsor: 9147 kr 
Vi har allerede lagt ut for en fag/film-kveld for studenter m mat, og kommer til å 
etterspørre refusjon av 2347 kr fra språkgruppa (LTG). De har midler øremerket 
linjeforeningen vår hvert semester, så vi regner det som ekstra støtte. Det 
resterende i budsjettert støtte er da 6800 kr som vi søker til FU om med denne 
søknaden.


