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Digitus 

Org.nr: 919 650 354 

Konto.nr: 1503.96.84834 

Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO 

Morten Østigård 

Økonomiansvarlig 17/18 

Telefonnummer: 414 99 183 

E-postadresse: okonomi@digitusuio.no 

 

 

SØKNAD HYTTETUR VÅR 2018 
 

Digitus søker om kr. 5805,- til hyttetur våren 2018. 

Formål 

Digitus ønsker i større grad å være en initiativtaker til at studentene ved studieprogrammet 

samles utenfor universitetets rammer. Selv med såpass få studenter ved programmet ser vi 

allerede tendenser til at enkelte studenter faller utenfor. Vi har derfor har booket hytta 

Hoppeseter i Lommedalen fra 4. til 6. juni, og håper at et felles hat mot myggstikk og 

ufullstendige kortstokker skal bidra til å knytte studentene tettere sammen. Dette er en type 

arrangement vi ønsker å fortsette med i kommende semestre, da gjerne på høsten for å 

opprettholde samholdet blant de nye studentene etter programseminaret, og for at studentene 

skal bli kjent med hverandre på tvers av kull. 

 

Hytteturen er denne gangen lagt opp slik at vi reiser rett fra siste eksamen og til Hoppeseter. 

Hytta er tilgjengelig via buss og det er lagt opp til at studentene betaler for transport selv 

(buss er innenfor Sone 2, så buss koster bare 20kr hver vei dersom man allerede har 

månedskort). Vi ønsker å søke om midler til å dekke opplegg og måltider for hytteturen, samt 

halvparten av leien. 

 

Opplegg 

Det er ikke planlagt mye fastsatt opplegg for hytteturen, men det er lagt opp til noen 

fellesaktiviteter for de som ønsker. Turen fra der bussen stopper og opp til hytta er ca. 5km. 

På vei opp vil det bli en rebus med både faglige og utenomfaglige spørsmål. 

 

Dag to vil vi arrangere fellesbading og skogstur. Ellers er det også gode fiskemuligheter i 

området. Om kvelden vil vi arrangere en uhøytidelig sommerfest hvor vi pynter litt ekstra med 

lyslenker og vimpler. Det blir selvfølgelig også spill, leker og quiz. 

 

Inviterte 

Hytteturen er laget for studenter ved Informatikk: Digital Økonomi & Ledelse. Etter å ha 

loddet stemningen blant studentene anslår vi 15 deltagere på hytteturen. Skulle det etter 

påmelding vise seg at det er ledige plasser igjen vil vi åpne påmeldingen for andre. I første 

omgang fjorårets faddere, deretter andre IFI-studenter. 
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Spesifisering av utgiftsposter 

1. Leie av hytta 

Hytta koster 150,- per person per døgn uten grunnpris, siden vi leier i ukedagene. Siden vi 

har leid hytta for to netter blir det 300,- pr. person. Vi ønsker at det skal være gjennomførbart 

for en studentøkonomi (som er ganske dårlig i juni) å delta, vi ønsker derfor å søke om 

halvparten av deltageravgiften, og tar sikte på å ta 150,- pr. person i egenandel. 

2. Rebus 

Rebus vil bestå av diverse poster på vei opp, for å skape samhold på vei til hytta. Deltagere 

er på forhånd delt inn i grupper, slik at deltakere fra forskjellige grupperinger kan bli bedre 

kjent med hverandre. 

3. Middag dag 1 

Vi planlegger enkel servering med grilling av pølser og hamburgere ute første dag. 

4. Frokost og lunch 

Enkel frokost-servering ala brødmat med pålegg, juice og kaffe. Her må man se litt vekk fra 

handlelista som er vedlagt, da vi ser nå at det trengs noe mer brød og pålegg. Vi tar sikte på 

å spise noe rester fra middag. 

5. Middag dag 2 

Vi planlegger å ha en felles tacomiddag. Det blir en hyggelig middag, hvor vi pynter 

langbord ute og henger opp vimpler og lyslenker.  

6. Snacks 

Vi ønsker å tilby deltakerne snacks og frukt for å holde energien oppe. 

7. Vask 

Det kreves i kontrakten at hytta vaskes og at leietaker må ordne med vaskemidler og utstyr 

selv. 

8. Engangsbestikk 

Vi tar høyde for at det kan gå med noe engangsutstyr i løpet av turen, litt avhengig av hva 

som er på hytta og hvor mye vi går på tur. 

9. Pynt 

Vi ønsker å pynte litt ekstra under middagen på dag 2 for å feire at vi er ferdige med første 

år. Vi har allerede noe pynt fra juleavslutningen, men vil gjerne kjøpe inn noen sommerlige 

vimpler og liknende. 
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Budsjett 

 Utgift Stykkpris Kostnad 

1 Leie av hytta 300,- 4500,- 

2 Rebus 20 300,- 

3 Middag dag 1 50,- 750,- 

4 Frokost og lunch 50,- 750,- 

5 Middag dag  2 60,- 900,- 

6 Snacks 20,- 300,- 

7 Vask  15,- 225,- 

8 Engangsbestikk 15,- 225,- 

9 Pynt 7,- 105,- 

 Sum:  8055,- 

 

Total sum og inntekt 

Total sum 8055,- 

Egenandel 2250,- 

Søker om fra FU 5805,- 

Resultat: 0,- 
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Vedlegg 
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