
Søknadsdato: 28.05.2017 

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Jesper Andersson 
Verv: Nestleder 
Tlf: 465 814 80 
Mail: jesperan@student.matnat.uio.no 
 
 
Søker  
Mikro - Studentforeningen for Nanoelektronikk og Robotikk 
Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23 b 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.30.33491 
Org. nr: 991 739 815 
Mail: mikro-styret@ifi.uio.no 
 
 
Søknad om arrangementsstøtte  
Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter 
og for å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra presentasjoner av 
bedrifter og forskningsgrupper, til lammebonanzaer og pokerkvelder. Høsten 2017 vil vi bl.a. 
stå for Hyttetur med helgrillet svin, juleølsmakning og masse andre aktiviteter for studentene 
ved Robotikk og intelligente systemer og hele ifi! 
 
Totalt søker Mikro om 13 627.50 kr i støtte fordelt på følgende: 
 
- Bankutgifter 149,- 
- Ifi-Olympiade 1059,- 
- Robot-Pins 850,- 
- Mikro-workshop 1873,50- 
- Hyttetur med helgrillet svin 9696,- 
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Begrunnelser 

Ifi-olympiade 
Mikro vil her kjøre en repetisjon av fjorårets aktivitet sammen med Konstruksjonslauget: 
Robot-hinderløp! Til dette trenger vi to ruller med gaffa-teip. 
Grunnet oppfordringer fra Fadderstyret så vil vi også se til at det finnes snacks til deltakerne, 
dette vil være twist og digestive-kjeks med saft. 

Robot-pins 
All hail our new overlords! ;) 
Mikro vil bedre samholdet mellom robotikk-fadder-barn. Vi vil gjerne at det skal være lav 
terskel for å bli bedre kjent med alle andre som går på samme linje - i tillegg til deres 
respektive faddergrupper. Derfor vil vi utstyre alle våre faddere og -barn med en pin (som 
selvfølgelig ikke inneholder gps- og rfid-sporing). Dette gjør det enkelt å identifisere andre 
Robotikk-studenter på litt større og åpne arrangementer som f.eks. grilling og “Fun in the sun”. 

Mikros workshop-fadder-konkurranse 
Dette er trinn to i Mikros tre-trinns superduper-awesome-fadder-plan! På mandag ettermiddag 
vil Mikro arrangere en bygge-konkurranse for alle 60 fadder-barn! 
Vi vil i samarbeid med Sonen kjøpe inn byggemateriale (dere finner listen her) og holde et 
2-timers event der hver faddergruppe vil få i oppgave å etter beste evne bygge en 
dingseboms med ekstremt tilfeldige tema, med begrensninger satt av vårt håndplukkede 
panel av kritiske dommere. 
Vi vil ha en første-og andreplass der premiene vil være en kasse med gaffa-teip eller en 
“grill-pakke” bestående av engangsgriller og mat til hele faddergruppen.  
Da Sonen støtter alt av verktøy og materiale vi trenger, søker vi kun om støtte til premier fra 
FU. 
 

Mirkos hyttetur! 
I stolt tradisjon vil vi nok en gang arrangere en hyttetur der vi i år tilbyr helgrillet svin! 
Dette er det avsluttende trinnet i vår plan for fadderuken. Vi har leid Farmasihytta i hjertet av 
Nordmarka helgen 8-10 september, og på lørdagen tenner vi bål og snurrer svinet over 
flammene.  
Da vi har mye å forberede og å bære så må vi dra opp med en mindre fortropp på fredagen. 
Vi vet at leie av hytte som regel ikke blir støttet, men håper at FU skjønner at å be folk om å 
betale for å hjelpe til med forberedelsene ikke føles helt rett. Vi søker derfor om støtte til 10 
sengeplasser første kvelden. 
 
Da fjorårets event var en stor suksess med veldig lite som trengte korrigering, så er årets 
søknad nesten en karbonkopi av den søknaden. Det forklarer også hvorfor poster som “Mat 
tilbehør” ikke er mer detaljert - det er helt enkelt de vi brukte ifjor skalert opp litt. 
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Oversikt over utgifter: 
Bank 
Transaksjonsgebyr ol. 149.00 kr 

 
 
Ifi-Olympiade 
Gaffa-teip x2 150.00 kr 

Twist x4 320.00 kr 

Saft x5 195.00kr 

Kjeks x10 250.00 kr 

Plastkopper x6(x80) 144.00 

Total: 1059.00 kr 

 
 
Robot-Pins 
 90 stk - tot: 850.00 kr 

 
 
 
Mikro-Workshop fadder-konkurranse 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10As9Uk4V1rsn1gyZdn5dHTOLcbOtaXfZxR-UvkhPwZ4/edit?
usp=sharing 
 

Premier 
Gaffa x15 973.50 kr 

Grill-pakke 900.00 kr 

Totalt: 1873.50 kr 
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Hyttetur med helgrillet svin 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drW0B0UsiROVrZA-QcFJPZc9FhO0IYJ_BqzgWVfhASs/edit
?usp=sharing 
 
Utgifter 

Svin 3,596.00 kr 

Mat tilbehør 2,000.00 kr 

Vin 1,600.00 kr 

Serveringsutsyr 1,000.00 kr 

Vedsekker 1,000.00 kr 

Grillrigg 500.00 kr 

Bensin 500.00 kr 

Bærehjelp 1,500.00 kr 

Hytte 6,000.00 kr 

Totalt: 17,696.00 kr 
 
Inntekter 

Egenandel 200kr x40 8000.00 kr 

Støtte fra FU 9,696.00 kr 

Totalt: 17,696.00 kr 
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