
Søknad om semesterstøtte fra Fordelingsutvalget 

Våren 2017 

17.02.2017 

Kontaktperson 

Veronica Sæther 

Verv: Økonomiansvarlig 

Tlf: 95472090 

Mail: veronsa@ifi.uio.no 

 

Søker 

Verdande – jenteforeninga på IFI 

Postboks 1080 Blindern 

0316 Oslo 

Kontonummer: 1503.29.81302 

 

Søknad om semesterstøtte 

Verdande er jenteforeninga på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Vårt formål 

er å knytte bånd mellom jenter på instituttet og andre jenter som jobber med eller er 

interessert i informatikk. Foreningen er åpen for alle, og medlemskap er gratis. Vi søker om 

semesterstøtte for vårsemesteret 2017.  

 

Totalt søker Verdande om støtte på 8 470 kr fordelt på følgende poster: 

 

Arrangementskostnader (post 6700): 6 550 kr 

Jenter hjelper jenter: 2000 kr 

Generalforsamling: 200 kr 

Filmkveld: 250 kr 

Event m. Restarters: 1100 kr 

Eksamenslunsj: 1000 kr 

Styremiddag: 2500 kr 

 

Markedsføring og PR (post 7300): 620 kr 

Standutgifter: 200 kr 

Webside, domene: 420 kr 

mailto:veronsa@ifi.uio.no


Mat og drikke til aktive (post 7350): 700 kr 

Mat til 7 styremøter: 700 kr 

 

Bankgebyrer (post 8150): 100 kr 

Bankutgifter: 100 kr 

 

 

 

Arrangementskostnader (post 6700): 

Jenter hjelper jenter 

Verdande planlegger å kjøre ukentlig leksehjelp på Eiffel fra begynnelsen av mars til medio 

mai, hvor jenter kan få hjelp til obliger og oppgaver fra andre jenter. Dette fordi mange 

kvinnelige studenter kvier seg for å be om hjelp fra guttene, fordi de ikke vil fremstå som 

“dumme.” Vi ønsker å servere noe snacks og drikke for å holde arbeidslysten og energien 

oppe.  

Frukt og snacks 1000 

Drikke 1000 

Sum 2000 

 

Generalforsamling 

Vi arrangerer generalforsamling og ønsker å ha noe mat og drikke for å lokke medlemmer til 

møtet. Avholdt 13. februar.  

Brus  60 

Snacks/kake  100 

Mat/frukt  40 

Sum  200 

 
 

 

 

 



Filmkveld 

Vi skal arrangere filmkveld på Eiffel (eller lignende). Dette er for å ha en hyggelig kveld for 

jenter på IFI. Planlagt i mars. Antall deltagere: 20-30.  

Brus, filmkveld 120 

Snacks, filmkveld 130 

Sum 250 

 

Event med Restarters Oslo 

Vi planlegger et loddeverksted i samarbeid med Restarters Oslo. Dette er en frivillig 

organisasjon som ikke har penger, og Verdande ønsker derfor å bidra med noe mat og drikke 

til dette, samt noe i honorar til veiledere. Vil enten legges til Sonen på IFI, eventuelt 

Deichman for en større opplevelse. Det vil da fremdeles kun være for IFI-studenter. Planlagt 

i april.  Antall deltakere: 20-30. 

Snacks 300 

Brus 300 

Honorar 500 

Sum 1100 

 

Eksamenslunsj 

Vi gjentar suksessen fra tidligere semestre og arrangerer lunsj i eksamenstida for 

IFI-studenter. Antall deltagere: 40+.  

Brød og pålegg 600 

Juice, kaffe/te/kakao 200 

Frukt 200 

Sum 1000 

 

 

 

 



Styremiddag 

Vi arrangerer middag for styremedlemmer. Styret består av 8 engasjerte sjeler som forsøker 

å gjenopplive Verdande etter et år med inaktivitet, og holder styremøter annenhver uke for 

å planlegge aktiviteter for foreningen og dens medlemmer.  

Middag 2500 

Sum 2500 

 

 

Markedsføring og PR (post 7300): 

Dette semesteret skal vi stå på stand i foajeen på IFI et par ganger for å rekruttere nye 

medlemmer til både styret og foreninga.  

Standutgifter (snacks, kaker, te) 200 

Webside, domenenavn 420 

Sum 620 

 
 

Mat og drikke til aktive (post 7350): 

Mat til styremøter 

Det er greit å få i seg litt mat når styremedlemmene skal planlegge og organisere 

arrangementer for studentene. 

Mat til styremøte 100 

Antall 7 

Sum 700 

 

 

Bankgebyrer (post 8150): 

Det koster 5 kr per transaksjon i nettbanken. Vi søker derfor om penger til dette. 

Transaksjon 5 

Antall 20 



Sum 100 

 

 

 

For Verdande,  

Veronica Sæther, økonomiansvarlig 


