Søknadsdato: 04.06.2017

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Kontaktperson
Isak Eriksen Bjørn
Verv: Leder
Tlf: 416 69 443
Mail: isakeb@ifi.uio.no

Søker
Mikro - Studentforeningen for Nanoelektronikk og Robotikk
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 semesterstøtte
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. Høsten 2018 vil vi bl.a. stå for Hyttetur
med helgrillet villsvin, juleølsmaking, lynforedrag (TOD-talks), 10-minutters fester og masse
andre aktiviteter for studentene ved Robotikk og intelligente systemer og hele ifi!
Totalt søker Mikro om 21,131 kr i støtte fordelt på følgende:
- Ifi-Olympiade
- Mikro-workshop
- 10-min fester
- GaffaBåtBonanza™
- Hyttetur med helgrillet villsvin

320.1,516.1,200.8,895.9,200.-
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Begrunnelser
Ifi-olympiade
det vil være twist.
Mikro søker her om 320.- kr

Mikros workshop-fadder-konkurranse
På mandag ettermiddag vil Mikro arrangere en bygge-konkurranse for alle 60 fadder-barn!
Vi vil i samarbeid med Sonen kjøpe inn byggemateriale og holde et 2-timers event der hver
faddergruppe vil få i oppgave å etter beste evne bygge en dingseboms med ekstremt tilfeldige
tema, med begrensninger satt av vårt håndplukkede panel av kritiske dommere.
Vi vil ha en første-og andreplass der premiene vil være en kasse med gaffa-teip til hele
faddergruppen for videre bruk på gaffafesten. Vi søker også om trøstepremier til “ikkevinnerne”,
dette i form av godteri.
Da Sonen støtter alt av verktøy og materiale vi trenger, søker vi kun om støtte til premier fra FU.
Mikro søker her om 1,516.- kr

10-min fester
Mikro fortsetter sterkt med det helt utslagbare konseptet 10-minutt fest; den første fredagen i
hver måned tar vi på partyhattene og fester 100% i 10 minutter. Dette har vært en stor suksess
med godt oppmøte (30-25 stk) og gode tilbakemeldinger. Festene er selvsagt åpne for alle, og
vi har hatt en go miks av folk fra alle linjene i løpet av året. Vi opplever at det lager liv og røre på
studiet, og at det er et kjærkomment avbrekk i studiehverdagen. Derfor ønsker vi å videreføre
fredagsfester dette semesteret.
Vi søker om 1,200 kr (1,137.20 kr rundet opp) som skal gå til innkjøp av plastglass, alkoholfri
cider/champagne og dekorasjon. Av dekorasjonen er det en del vi bruker på hver fest:
serpentiner, hatter og ballonger. I tillegg søker vi om en sum på 120.- per fest til
temadekorasjoner. For eksempel har vi invadert, sunget karaoke og laget beach-party. Vi har
planlagt 4 stk fester (den første fredagen i hver måned kl 14:02-14:12), med en budsjett på
300.- kr stk, totalt 1,200,- kr.

Mikros og ALLE linjeforeningers GaffaBåtBonanza™
Hva ville ifi vært uten gaffateip og bading i dammen? Mikro vil i samarbeid med Defi, Progsys,
LIST og Digitus invitere HELE Ifi på en gigantisk byggekonkurranse!
Fredag den 24 august kl 16:15 (første fredagen etter fadderuken) så samles alle deltakerne i
kantina og får den enkle men ærefylte utfordringen: Kom dere over Ifi-dammen!
Til hjelp har dere gaffateip, papp og søppelposer. Byggingen vil foregå i 60 minutter, fulgt av
konkurranse/(bading) og premieutdeling. Det vil kun aksepteres to båter fra hver linje inn i
konkurransen og det vil bli delt ut premier for:
● Mest estetiskt tiltrekkende båt
● Raskest båt (flest runder over dammen på 10 minutter)
● Flest studenter i båten samtidig
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Alle vet at rundt kl 16:00 så må du spise noe eller så drar du mest sannsynligvis hjem, vi ønsker
derfor å stille med mat til alle deltakerne. Tanken er da pølser, noe som en enkelt og skalere, og
eventuellt overskudd fra fadderuken kan også med fordel bli brukt. Arrangementet er på en
fredag så Escape finnes lett tilgjengelig etter GaffaBåtBonanzaen™.
Mikro søker her om 8,895.- kr

Mikros hyttetur!
I stolt tradisjon vil vi nok en gang arrangere en hyttetur der vi i år tilbyr helgrillet villsvin!
Dette er det avsluttende trinnet i vår plan for fadderuken. Vi har leid Farmasihytta i hjertet av
Nordmarka helgen 31 aug - 2 sept, og på lørdagen tenner vi bål og snurrer villsvinet over
flammene.
Da vi har mye å forberede og å bære så må vi dra opp med en mindre fortropp på fredagen, det
er cirka 7,7 km oppover uten mulighet for motortransport. Vi vet at leie av hytte som regel ikke
blir støttet, men håper at FU skjønner at å be folk om å betale for å hjelpe til med
forberedelsene ikke føles helt rett. Vi søker derfor om støtte til 10 sengeplasser første kvelden.
Da fjorårets event var en stor suksess med veldig lite som trengte korrigering, så er årets
søknad ganske lik tidligere søknader. (se regnskap fra tidligere år HER) Det forklarer også
hvorfor poster som “Mat tilbehør” ikke er mer detaljert - det er helt enkelt de vi brukte ifjor skalert
opp litt.
Mikro søker her om 9,200.- kr (496.- kr mindre enn 2017)

Oversikt over utgifter:
Ifi-Olympiade
Twist x4

320.00 kr
Total: 320.00 kr

Mikro-Workshop fadder-konkurranse

Premier
Gaffa x20

1,196.00 kr

Twist x4

320.00 kr
Totalt: 1,516.00 kr

10-min fester
Plastglass x36

4 stk

31.90 kr/stk

127.60 kr

Ballonger 50 stk

2 stk

36.90 kr/stk

73.80 kr

Serpentiner

2 stk

20.90 kr/stk

41.80 kr

Alkoholfri Cider

12 stk

34.50 kr/stk

414.00 kr

Ymse dekorasjon

4 stk

120.00 kr/stk

480.00 kr

Total: 1,137.20 kr ( 1,200.00kr)
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GaffaBåtBonanza™
Gaffa (15 rull per linje, 5 linjer, totalt 75 rull)

4,485.00 kr

Søpplesekker 125 lit (10 rull per linje, 5 linjer, totalt 50 rull)

1,090.00 kr

Pølser (15 kr x 200 deltakere)

3,000.00 kr

Twist x4 (Premie)

320.00 kr
Totalt: 8,895.00 kr

Hyttetur med helgrillet villsvin
NB! Dere finner detaljert budsjett og regnskap fra tidligere år HER

Utgifter
Villsvin

3,000.00 kr

Mat tilbehør

2,000.00 kr

Vin

2,200.00 kr

Serveringsutstyr

1,000.00 kr

Vedsekker

1,000.00 kr

Bensin

500.00 kr

Bærehjelp

1,500.00 kr

Hytte

5,400.00 kr
Totalt:

16,600.00 kr

Inntekter
Egenandel hytte 150kr x36

5,400.00 kr

Egenandel mat 50kr x40

2,000.00 kr

Støtte fra FU

9,200.00 kr
Totalt:

16,600.00 kr

