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SØKNAD SEMESTERSTØTTE VÅR 2018 
 
Digitus søker om kr. 11543 i semesterstøtte.  

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad 
Digitus har siden november 2017:  

- Gjennomført eksamensfest i samarbeid med Cybernetisk Selskab (desember 2017). 
- Gjennomført to eksamensverksteder (desember 2017). 
- Avholdt logokonkurranse (januar & februar 2018). 
- Deltatt på javafredag (januar 2018) 
- Stått på stand under foreningsdagen (januar 2018) 
- Hatt 4 styremøter. 
- Avholdt ekstraordinær generalforsamling (februar 2018) 
- Arrangert en styremiddag og en styrebrunsj. 
- Planlagt arrangementer for vårsemesteret. 

 
En viktig vedtektsendring fra den ekstraordinære generalforsamlingen er overgang til avvikende 

regnskapsår. Foreningens regnskapsår varer nå fra 1.juli – 30.juni og følger dermed styreperioden. 
Budsjettet har blitt justert deretter og regnskap for inneværende regnskapsår følger på første møte neste 
semester. Foreningen har også innført en medlemsavgift (kr. 30,- for et semester, kr. 50,- for et år) for 
et økt inntektsgrunnlag, uten at dette vil utgjøre store summer for dette semesteret. 

Mål for søknadsperioden 
Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret: 

1) Promotere vår nye grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter. 
2) Skaffe en sponsor for foreningen for økt økonomisk handlingsrom. 
3) Gjennomføre flere sosiale arrangementer enn forrige semester. 
4) Gjennomføre andre faglige arrangementer enn kun eksamensverksted. 

Semesterstøtte 
Digitus søker kr. 11543,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster: 

1) Logolanseringsfest    kr. 2370,- 
2) Vaffelfredager     kr. 275,- 
3) Bedriftsbesøk og eksamensverksteder kr. 5550,- 
4) Hyttetur m/eksamensfest   kr. ?,- 
5) Styremiddag     kr. 2500,- 
6) Generalforsamling    kr. 200,- 
7) Plante + potte til Fortran   kr. 648,- 

Post 1: Logolanseringsfest 

Styret har nå vedtatt logo for foreningen etter en veldig vellykket logokonkurranse der vi fikk inn 
mer enn 20 forslag fra totalt 15 ulike bidragsytere. Vi ønsker nå å gå til innkjøp av promoteringsmateriell 
og lansere vår nye profil med brask og bram OG KAKE i Escape. Dette vil skje i samarbeid med 
Cybernetisk Selskab en fredag tidlig i april når materiellet er levert. Vi venter fortsatt på pris fra 
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leverandør, men vi jobber med å få sponset promoteringsmateriellet av en bedrift. Vi søker derfor kun 
om støtte til kake m/logoen på, i tillegg til brus. 

 
Utgift Kostnad 
Kake m/logo (50 biter, baker Nordby, levering på dør)  1940,- 
Brus (25,- × 8)  200,- 
Genser med logo × 7  ?,- 
Buttons  ?,- 
Penner  ?,- 
Klistremerker  ?,- 
Sum:  2370,-  

Post 2: Vaffelfredag 

Nå som vi har fått logo vil vi også gå til innkjøp av et vaffeljern med den flotte logoen og bidra til 
god vaffellukt noen fredager i løpet av semesteret på Fortran. Vi er fortsatt på jakt etter vaffeljern som 
kan sørge for å sette særpreg på hver en vaffel. Inntil videre bruker vi bare et vanlig et. 

 
Utgift Kostnad 
Vafler familiepakning × 4  139.60,- 
Margarin (500g) × 2  59.60,- 
Formfett × 2  75.80,- 
Vaffeljern m/logo  ?,- 
Sum:  275,-  

Post 3: Hyttetur og eksamensfest 

Digitus vil arrangere hyttetur og har reservert Hoppeseter fra 4. til 6. juni. Siden vi er ferdig med 
eksamen vil vi kombinere dette med å ha eksamensfest da dette var et veldig vellykket arrangement i 
fjor. Utfyllende søknad kommer på neste møte. 

Post 4: Bedriftsbesøk og eksamensverksted 

Styret ønsker å gjennomføre et bedriftsbesøk og tre eksamensverksteder dette semesteret. 
Bedriftsbesøk vil skje i samarbeid med Navet og har ingen utgifter. Til eksamensverkstedene søkes det 
om gave til hver kursleder, samt pizza og brus til 20 deltagere pr. arrangement, da erfaringene fra i fjor 
tilsier at 2,5 timer ble noe lenge uten mat for deltagerne. 
 

Utgift Kostnad 
Gave til kursholder (150,- × 3) 450,- 
Pizza (80,- × 20 personer × 3) 4800,- 
Brus (25,- × 4 flasker × 3) 300,- 
Sum: 5550,- 

Post 5: Styremiddag 

Styret har en jevn og økende aktivitet. Vi søker derfor om 2500,- til styremiddag(er) og sosiale goder 
for styret dette semesteret. Styret har 7 medlemmer + 2 gode hjelpere. 

Post 6: Generalforsamling 

Det vil bli avholdt generalforsamling i mai/juni hvor nytt styre velges. Det søkes om 200,- til 
generalforsamlingen. 
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Post 7: Plante til Fortran 

I anledning at LI:ST har fått egen planteansvarlig, og at CO2-nivåene på Fortran har nådd nye høyder, 
ønsker Digitus å kjøpe inn en plante til rommet. Valget falt på en deilig yucca-palme som «både tåler 
tørke, sol og temperaturer ned mot 0 grader, noe som gjør den til en av de mest lettstelte grønne 
plantene.»1 Hvorvidt den tåler å bli vannet med øl er noe usikkert. Leder av foreningen har på tro og ære 
lovet å stikke innom IFI og vanne den i løpet av sommermånedene, så vi har troen på at den skal få leve 
et langt og meningsfylt planteliv. 

 
Utgift Kostnad 
Yuccapalme (1,3m høy) 399,- 
Potte/kurv 249,- 
Sum: 648,- 

 
 

  

                                                      
1 Plantasjen. Yuccapalme - Plantasjen.no. https://www.plantasjen.no/yuccapalmer  

(accessed 1 Mar2018). 

https://www.plantasjen.no/yucca-palme-bottle-27-cm-200022339-no
https://www.plantasjen.no/kurv-sandro-d30-cm-200024575-no


28. februar 2018 

4 
 

BUDSJETT 
 

 
 

Inntekter 2016/17 2017/18 - Budsjett Kommentar

3000 Salgsinntekter -                       -                               

3100 Medlemskontingent -                       -                               

3200 Billettinntekter -                       -                               

3400 Støtte fra Kulturstyret -                       5 000,00                     Driftsstøtte

3410 Støtte fra Fri Fond -                       -                               

3420 Støtte fra annen støtteordning -                       22 683,00                   Likviditetsstøtte + semesterstøtte*2

3430 Støtte fra sponsor -                       -                               

3900 Annen inntekt -                       500,00                         Premie fra fotorebus i fadderuka

8050 Renteinntekter -                       -                               

Sum inntekter -                       28 183,00                   

Kostnader 2016/17 2017/18 - Budsjett Kommentar

5050 Skattefritt honorar, eksterne -                      -                               

5910 Mat og drikke til frivillige -                      -                               

5920 Mat og drikke til styret -                      4 000,00                     

6300 Leie av lokaler -                      -                               

6450 Inventar -                      1 328,00                     Strekkodeleser, pengeskrin, potteplante

6560 Rekvisita -                      -                               

6590 Annen driftskostnad -                      -                               

6750 Arrangementkostnader -                      12 781,00                   

6800 Kontorrekvisita -                      200,00                         

6815 Internett -                      300,00                         

6890 Annen kontorkostnad -                      -                               

6940 Porto -                      -                               

7100 Reisekostnad -                      -                               

7300 Markedsføring og representasjon -                      3 370,00                     Logokonkurranse + lanseringsfest

7740 Øredifferanse -                      -                               

7770 Bank og kortgebyrer -                      400,00                         Årsavgift og gebyrerer

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget -                      -                               

8150 Rentekostnader -                      -                               

Sum utgifter -                      22 379,00                  

BUDSJETT 2017/18

RESULTAT

PERIODENS RESULTAT -               5 804,00             


