
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 

Våren 2017 
 
 
Kontaktperson: 
Espen Wøien Olsen 
Verv: Økonomiansvarlig 
Tlf: 98670773 
Mail: espewo@student.matnat.uio.no 
 
Søker: 
FIFI - Fotball på Institutt for Informatikk 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.34.93859 
 
Søknad om støtte 
FIFI er opprettet med det formål å gi fotballinteresserte studenter ved Institutt for Informatikk en arena for 
å utfolde sine sporstlige interesser. Dette gjør vi gjennom å ha: 
 

● Ukentlige treninger ved Atletica Domus hele semesteret. 
● Jevnlige arrangementer på instituttet der fotball er i fokus. 
● Stille lag til Holmenkollstafetten. 

 
 
Totalt søker FIFI om 13.730 kroner fordelt på følgende poster:  
 
Leie av bane: 3.630,- 
Sosialt: 10.100,- 
 
 
Merk at eventuelle negative tall i søknaden indikerer inntekt. 
 
Leie av bane: 

 
Leieprisene for innebanen er for 1,5 timer. Ved utetreninger leies banen i 2 timer. Vi har 
innetreninger frem til uke 14 (Påskeferie er lagt til uke 15) og trener ute de resterende ukene. 
Foreløpig har vi hatt 4 innetreninger og 0 utetreninger. Vi vil gjerne ettersøke midler for disse 
utgiftene, i tillegg til midler for resterende treninger. 
 
 
 

Uke Antall treninger Pris(to timer, NOK) 



   

4 1 270,- 

5 1 270,- 

6 1 270,- 

7 1 270,- 

8 1 270,- 

9 1 270,- 

10 1 270,- 

11 1 270,- 

12 1 270,- 

13 1 270,- 

14 1 270,- 

16 1 120,- 

17 1 120,- 

18 1 120,- 

19 1 120,- 

20 1 120,- 

21 1 120,- 

22 1 120,- 

Totalt 20 3.630,- 
 

Etter føringer fra FU ved forrige søknad, ble vi oppfordret (tvunget) til å ta medlemsavgift 
for medlemskap ved FIFI. Dette skal vi nå innføre og det blir satt en medlemsavgift på 50 
kr. Siden dette er nytt, ønsker vi å innføre dette på følgende måte (Gitt at dette 
godkjennes av FU): 
 
Vi søker om pengene til baneleie fra FU som beskrevet i oversikten over, og tar inn 50 kr 
i medlemsavgift pr deltaker. Det vi får inn av medlemsavgift, altså overskuddet til FIFI, 
blir sendt tilbake til FU ved slutten av semesteret. 

 



Sosialt: 
 

● Holmenkollstafetten 2017: 
Vi ønsker nok en gang å forsvare tittelen som IFIs sprekeste forening. Vi vil derfor å stille lag på 
Holmenkollstafetten 2017. Dette er en tradisjon som bringer med seg gode verdier til hele IFI. Vi 
ønsker i tillegg å arrangere en felles frokost for alle deltakere i forkant. 

 
 

Holmenkollstafetten deltakeravgift 3.350,- 

Frokost 850,- 

Totalt 4.300,- 

 
 
 
 

● Sosialkveld: 
FIFI har som vane å arrangere én sosialkveld med fotballkamp, pizza og brus i semesteret. 
Finalekampen er av stor interesse for flere av medlemmene, og vi ønsker som vanlig å arrangere 
dette for medlemmene. Vi regner med  et oppmøte på cirka 20 stk på arrangementet. 

 

Pizza 1.600,- 

Brus 500,- 

Snacks 200,- 

Totalt 2300,- 

 
● Julebord / nyttårsbord 

FIFI har tidligere år holdt julebord i stedet for styremiddag, og ønsker å gjøre det samme  
i år. Da det ikke ble holdt før jul, ønsker vi å arrangere dette i etterkant av nyåret. FIFI 
holder arrangement for studenter hver uke ila. hele semesteret, ønsker vi å søke midler 
til styremiddag som forening med høy aktivitet. 
 

Styremiddag 3500,- 

 
 
 


