Søknad om støtte fra FU - IFI Spillutvikling
Fordelingsutvalget
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
30.04.18
Søker:
IFI Spillutvikling
v/ Institutt for informatikk
Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Kontaktperson:
Vemund Justnes
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf.: 976 58 499
E-post: vemundju@ifi.uio.no
Kontonr.: 1506.07.41015
Totalt beløp: 4885 kr

Forenigens formål og tidligere økonomi
Foreningens formål er å fremme spillutviklingsinteressen blant studentene ved Universitetet i
Oslo, samt å være et bindeledd hvor studenter med interesse for spillutvikling kan utveksle
kunnskap, jobbe med prosjekter sammen og, gjennom dette, danne et godt sosialt miljø.
Foreningen vil holde foredrag / workshops med formål om å danne en grunnleggende forståelse
innen spillutvikling, men også arrangere foredrag / workshop hvor arrangøren går dypere inn på
enkelte emner innen spillutvikling. Det vil også arrangeres spillutviklingskonkurranser / game
jams, med formål om at deltakerne i grupper, eller individuelt, skal utvikle et ferdig produkt innen
en gitt tidsramme.
Foreningen har kun arrangert kostnadsfrie arrangementer hittil, og har heller ingen andre
inntekter eller utgifter.

Søknad
Punkt 1:
IFI Spillutvikling har tidligere i semesteret holdt to arrangementer, hvor det gjennomsnittlig møtte
opp rundt 30 studenter. Vi ønsker nå å holde et siste arrangement før endt semester. Dette
arrangementet vil ta form av en workshop/programmeringskveld. Studentene skal lage et spill
basert på veiledning som vi gir dem, både gjennom en skriftlig “oppgave”, som kan minne om
en obligtekst, og gjennom muntlig hjelp. I den anledning ønsker vi å stille med mat. Vi antar at
det vil komme ca 25 studenter, og søker derfor om støtte til pizza på 2000 kr (80 kr * 25), samt
brus til 250kr.
Pizza

2000 kr

Brus

250 kr

Totalt

2250 kr

Til dette punktet søker vi om støtte på 2250 kr.

Punkt 2:
IFI Spillutvikling sitt styre har gjennom semesteret kommet langt med tanke på at dette er en
nyoppstartet forening, og styret har arrangert to vellykkede arrangementer, gjort en god innsats
på stand på foreningsdagen, samt en god innsats med tanke på kakebaking og show til
foreningsfesten. Vi ønsker dermed å belønne styret for denne innsatsen, og søker dermed om
støtte til en styremiddag på 2500 kr.

Styremiddag

2500 kr

Totalt

2500 kr

Til dette punktet søker vi om 2500 kr.

Punkt 3:
Foreningen har et ønske om å opprette en nettside som i hovedsak skal inneholde stoff fra
arrangementene våre (filer som brukes o.l.) og et showroom hvor studenter kan laste opp sine
egenlagde spill. Vi trenger derfor et web-domene, og søker derfor om 135 kr støtte fra FU til
dette.
Web-domene

135 kr

Totalt

135 kr

Til dette punktet søker vi om 135 kr.

Totalt
Pizza

2000 kr

Brus

250 kr

Styremiddag

2500 kr

Web-domene

135 kr

Totalt

4885 kr

IFI Spillutvikling søker dermed totalt om 4885 kr. Dersom søknaden innvilges, ønskes beløpet
satt over til kontonummer 1506.07.41015.
Eventuelt resterende beløp vil bli overført tilbake til FU.

Med vennlig hilsen
Vemund Justnes
Økonomiansvarlig

Sivert Schou Olsen
Leder

