Dato: 01/05/2018

Søknad om utvidet semesterstøtte V18, LI:ST.
Kontaktperson

Øystein Folvik
Verv: Økonomiansvarlig
Mail: oystehf@student.matnat.uio.no

Søker

LI:ST - Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonummer: 1503.54.41171
LI:ST er en linjeforening på Institutt for Informatikk ved UiO. Vårt mål er å jobbe for
et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: Språkteknologi,
samt det gamle programmet Informatikk: språk og kommunikasjon.
Arrangementer er hovedsakelig åpne for studenter ved programmene.
___________________________________________________________________________

Totalt søker LI:ST om 650 kr ekstra i semesterstøtte for V18:
1. Styremiddag: 500 kr ekstra
2. Ryddeboks til linjerommet: 150 kr

1. Styremiddag: 500 kr ekstra
LI:ST har allerede fått innvilget 2500 kr til styremiddag. Vi ønsker å etterspørre 500
kr ekstra, slik at totalsum blir 3000 kr. Vi søkte opprinnelig om 3500 kr i Februar,
men FU tok da en beslutning om å redusere det til 2500 kr inntil vi visste hvor
mange som ville bli gjenvalgt til styret senere samme måned. Pga høy aktivitet og
mange styremedlemmer (10 stk) ønsker vi nå å utvide dette til 3000 kr.

2. Ryddeboks til linjerom: 150 kr
Grunnet en del rot på Fortran ønsker vi en boks til å oppbevare ting i. Dette kan
være gjenglemte ting og annet som ellers opptar plass på skrivebordene. Vi tror
dette vil gjøre renhold og rydding på rommet enklere.

Dato: 01/05/2018

Oppdatert budsjett for Semesterstøtte V18:
Budsjett V18
Inntekter
3400 Støtte/Sponsor

6590

Sum inntekter

6590

Utgifter
6700 Arrangementkostnader

2400

5280 Mat og drikke til frivillige

3000

7770 Bank- og kortgebyrer
Inventar til linjerom

40
150

Frie midler

1000

Sum utgifter

6590

Resultat

0

Tilleggsopplysninger:
1. Budsjettet over er det vi fikk innvilget i semesterstøtte i Februar, pluss 650 kr
ekstra vi søker om nå.
2. Vi fikk godkjent to søknader på FU-møtet i April. De ble levert som søknader om
enkeltstående prosjektstøtte og reflekteres derfor ikke i budsjettet for semesterstøtte over. Det gjaldt 2515 kr til planter på Fortran, samt 612 kr til en påskeeggjakt.

