
 

Søknad om midler fra FU 
 

Kontaktperson  
Kari Eldfrid Stamnes  
verv: Økonomiansvarlig  
tlf:48244755  
Mail:Kariesta@student.matnat.uio.no  
 

Søker  
DEFI  
kontonummer:1503.62.37160  
org. nr: 915 439 721  
Mail:designforeningen@ifi.uio.no  

DEFI: 
Vi er linjeforeningen for Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Vi jobber for et bedre sosialt 
og faglig miljø blant studentene ved linja. 
 
 

Hva vi søker til: Hvor mye vi søker om: 

Påskeeggjakt 1200,- 

Genfors 200,- 

Nettside 240,- 

kildesortering 178,- 

15min fest 886,- 

javafredager 900,- 

Totalt 3604,-  

 

 
Påskeeggjakt 
Vi hadde en i fjor, men det var etter påsken og vi fikk ikke tak i egg. I år prøver vi å ha det før 
påsken og informere om det i en inf1060 forelesning heller enn en inf1010 forelesning. Alle 
20 posene fra ifjor ble funnet i løpet av dagen, så vi tenker 20 i år også. 

påskeegg og snop 1200,- 

 
Genfors 
Vi skal ha genfors og vil gjerne ha snacks. 

snacks 200,- 

 
 



 

 
Nettside 
Nettsiden vår er nå vår og ikke Mathias Stang sin. 

årsavgift mai 2017- mai 2018 120,- 

overføring til ny innehaver 120,- 

sum 240,- 
 
 

Kildesortering 
I retningslinjer for linjeforeninger står det “Linjeforeningen har ansvar for sitt rom, herunder 
oppbevaring av planter, utstyr (f.eks. tusjer) og møbler som er inne på rommet” Dette tolker 
vi som at kildesortering inne på Euclid går fint. Vi tenker å henge opp info om at det er vi 
som bruker rommet som tømmer posene når de blir full. Vi har siden semesterstart hatt en 
stor pantepose +plastposer til rest, men det ser mye triveligere ut med posene på vedlagt 
bilde. 

Stativ til panteposen 129,- 

kildesorteringsposer 49,- 

sum 178,- 

 
15 min fest 
Mikro invaderte Euclid 02.02 kl 14.02. Defi hadde 15 min fest 02.02 kl 14.00. Ting skjedde. 
(presenterer faktiske tall på møtet, men kommer ikke til å overstige disse tallene)  

pizza på 30 personer 745,- 

konfettikanoner og ballonger 141,- 

sum 886,- 

 

Javafredag 
Fredagene går sin gang 

snacks og brus i mars*2 300,- 

snacks og brus i april*4 600,- 

sum 900,- 



 

 
 

 
Kildesorteringsposer! 


