
  Dato: 13/02/2017

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 UiO. Vårt mål er å jobbe for 
et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: språk og kom-
munikasjon. Arrangementer er åpne for ISK-studenter. 

Totalt søker PI:SK om semesterstøtte på 5950 kr fordelt på følgende poster: 

• Arrangementkostnader (Post 6700): 3350 kr 
Premier fra konkurranse på Foreningsdagen: 150 kr 
Fagkveld med mat & drikke: 2700 kr 
Eksamenslunsj: 500 kr 

•  Mat og drikke til frivillige (Post 5280): 2500 kr 
Styremiddag: 2500 kr 

•  Bankgebyrer (Post 7770): 100 kr 
Bankutgifter: 100 kr 
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  Dato: 13/02/2017

Beskrivelse av Arrangementkostnader (Post 6700): 

Januar: Konkurranse på Foreningsdagen 
Dato: 31.01.2017 

PI:SK arrangerte en typeracer-konkurranse på Foreningsdagen og premierte 
første- og andreplass med en pose sjokolade hver. 

Utgifter: 
Totalt: 150 kr 

April: Fagkveld med mat & drikke 
Antall deltakere: ca 30 
Dato: Ubestemt. Avhengig av foredragsholder 
Varighet: 3-4 timer 

Et fagrelatert og sosialt arrangement for studenter fra ISK-linja. Vi ønsker å engas-
jere en foredragsholder, og deretter spandere mat og drikke på studentene. Der-
som det lar seg gjøre ønsker vi også å gi en liten gave til foredragsholder. Vi fikk 
innvilget støtte til en slik fagkveld i høst, og søker om tilsvarende sum nå. 
Arrangementet vil ha et tak på ca 30 personer. 

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

Mai/Juni: Eksamenslunsj 
Antall deltakere: ca 15-20 
Dato: Ubestemt.  
Varighet: 2-3 timer 

Vi ønsker å arrangere en sosial lunsj for ISK-studenter fra alle kull, som et lite 
avbrekk fra eksamenslesingen. Til det trenger vi støtte til å kjøpe inn mat og 
eventuelt litt drikke.  Vi ser på muligheten til å ha noe faglig innhold eller en sosial 
aktivitet (feks en quiz). 

Utgifter 
Mat: 350 kr 
Drikke: 150 kr 
Totalt: 500 kr 
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Mat og drikke til frivillige (Post 5280): 

Mai/Juni: Styremiddag 
Antall deltakere: ca 8 
Dato: Ubestemt 

Vi ønsker å avholde en styremiddag for PI:SK før sommeren. Pga valg av nytt styre 
er det noe usikkerhet rundt nøyaktig antall deltakere, men alle som ble valgt inn i 
høst sitter til neste høst, og det utgjør totalt 6 av 8 styremedlemmer.  Vi planlegger 
å inngå en avtale med en restaurant om en nøyaktig sum for middagen. 

Utgifter: 
Mat og drikke til styremedlemmer: 2500 kr 
Totalt: 2500 kr 

Bankgebyrer (Post 7770): 
DnB tar betalt pr transaksjon. Vi søker derfor om støtte til det. 

Utgifter: 
Totalt: 100 kr 

Budsjett Vår 2017: 

Budsjett V17

Inntekter

3400 Støtte/Sponsor 5950

Sum inntekter 5950

Utgifter

6700 Arrangementkostnader 3350

5280 Mat og drikke til frivillige 2500

7770 Bank- og kortgebyrer 100

Sum utgifter 5950

Resultat 0
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Regnskap for støtte fra FU Høst 2016: 

Kommentarer til regnskap H16: 
* Fagkvelden utgikk fordi foredragsholder ikke fant et tidspunkt som passet. Vi fikk 

omfordelt 200 kr til å arrangere en liten juleavslutning med gløgg og pep-
perkaker i stedet.  

I tillegg til dette fikk vi også refundert totalt 2347 kr fra LTG/Språkgruppa for et 
fagrelatert arrangement vi la ut for selv. 

Av de 6300 kr vi fikk tildelt av FU for Høst 2016, har vi benyttet oss av 3532 kr.  
Endelig resultat for perioden er da altså 2768 kr som tilbakebetales til FU.

Poster       Inntekter        Utgifter    Resultat

6700 Arrangementkostnader 2700       200* 2500

6450 Inventar 1000 818 182

5280 Mat og drikke til frivillige 2500 2500 0

7770 Bank- og kortgebyrer 100 14 86

Periodens resultat 6300 3532 2768


