
 
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 

Høsten 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 hvor fotball er i fokus. 

 
 
Totalt søker FIFI om 5.370 kroner fordelt på følgende poster:  
 
Utstyr: 850,- 
Leie av bane: 2970,- 
Sosialt: 1550,- 
 
Merk at eventuelle negative tall i søknaden indikerer inntekt. 
 
 
Utstyr: 
 

 
 

1 stk uteball 850,- 

Totalt 850,- 
 
 
 
 
 
 



 
 
Leie av bane: 

 
Leieprisene for innebanen er for 1,5 timer. Ved utetreninger leies banen i 2 timer. Vi har 
utetreninger frem til uke 42 og trener inne de resterende ukene. 
Foreløpig har vi hatt 9 utetreninger og 2 innetreninger. Vi vil gjerne ettersøke midler for 
disse utgiftene da vi ikke ble informert om første FU-møte høst 2017,  og den forrige 
søknaden falt gjennom som et resultat av dette. I tillegg er det planlagt 5 innetreninger for det 
resterende av semesteret, og søker dermed midler for å dekke dette.  
 

Uke Antall treninger Pris(to timer, NOK) 

34 1 120,- 

35 1 120,- 

36 1 120,- 

37 1 120,- 

38 1 120,- 

39 1 120,- 

40 1 120,- 

41 1 120,- 

42 1 120,- 

43 1 270,- 

44 1 270,- 

45 1 270,- 

46 1 270,- 

47 1 270,- 

48 1 270,- 

49 1 270,- 

Totalt 16 2970,- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sosialt: 
 
 

● Sosialkveld: 
FIFI har som vane å arrangere én sosialkveld med fotballkamp, pizza og brus i semesteret. 
Det er sesong i Champions League, og disse kampene er av stor interesse for flere av 
medlemmene. Vi regner med  et oppmøte på cirka 15 stk på arrangementet. 

 

Pizza 1200,- 

Brus 200,- 

Snacks 150,- 

Totalt 1550,- 

 
 
 
Regnskap 
 
Regnskap for FIFI - Fotball for Institutt for Informatikk. Videre viser vi til regnskap for vår 
2017, som oppsummerer semesteret. Overnevnte søknad ble sendt av nåværende 
økonomiansvarlig i FIFI. 
 
Treninger 
Herunder gjelder utgift for baneleie og arrangementer.. Priser for baneleie er nevnt i 
søknaden for perioden H17. Treningene har som vanlig vært en stor suksess, med et 
oppmøte på minst 12 studenter hver trening og opptil 30 studenter på det meste. Treningene 
ble holdt kontinuerlig hver uke.  
 
Styremiddag 
Styremiddag inkluderte en felles middag for styret i FIFI. Dette er enda ikke avholdt, men det 
er nå satt opp en forsinket data for dette 
 
 
Totaloversikt 
 
 
 
 
 
 
 



Totalt søkt om: 13730,00   

Sum invilget fra FU-søknad 13730,00   

    

Utgiftspost: Forventede utgifter Faktisk brukt (per. 20.01.16)  

Baneleie 3630,00  3630,00 

Sosialkveld 2300,00  2190,00 

Styremiddag 3500,00  0,00* 

Holmenkollstafett 4300,00  4212,00 

Sum: 13730,000  10032,00 

    

Balanse likviditetsstøtte 5000,00   

    

  Skal tilbakebetales til FU: 198,00 

 (*) Markere ubrukte midler som skal brukes 


