
 
Søknadsdato: 01.03.2018 

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Isak Eriksen Bjørn 
Verv: Leder 
Tlf: 41669443 
Mail: isakeb@ifi.uio.no 
 
 
Søker  
MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer 
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 grillebonanzaer og pokerkvelder. Våren 2018 vil vi bl.a. stå for faglige 
presentasjoner fra ROBIN,Nano og DSB, aking i Korketrekkern, bowling, lynforedrag (TOD-talks), 
10-minutters fester og masse andre aktiviteter for studentene ved Robotikk og Intelligente 
systemer og hele ifi!  
 
 
 
Totalt søker Mikro om 8350,- kr i støtte fordelt på følgende: 
 

● Styremiddag 3500,- kr 
● Big-Java-Fredag 1000,- kr 
● Holmenkollstafetten 3850,- kr 
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Styremiddag 
Dere kanskje trur at Mikro er feilfri linjeforening. Men hvis dere ser litt nærmere så kommer dere til 
å oppdage små, små sprekker i den formfullendte marmorstatuen som er Mikro. 
Vi glemte nemlig å legge til kostnaden for styremiddagen på den endelige beløpet på forrige 
søknaden, derfor søker vi om 3500,- kr på nytt.. 
Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester, vi er 6 stk 
styremedlemmer og 4 stk interne. 
 
 

Big-Java-Fredag 
Mikro står for fellesinnkjøp av snacks til alle fem linjeforeningene på BigJavaFredag fredag den 
09.Mars. Dette er da snacks for 200,- kr x 5 = 1000,- kr. (Vi forventer større oppmøte denne 
Javafredagen da det faktisk er kommet ut en oblig vi kan jobbe med.) 
 

Holmenkollstafetten 
Mikro har kastet hansken og utfordret de andre linjeforeningene til å delta i Holmenkollstafetten. 
Per nå er det ingen som har plukket den opp, men vi kjører på likevel!  
Vi søker dermed om 3850,- kr til å dekke påmeldingsavgiften.  
https://holmenkollstafetten.no/deltagerinfo/pamelding/ 
 


