Digitus
Org.nr: 919 650 354
Konto.nr: 1503.96.84834
Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO
E-postadresse: s tyret@digitusuio.no

SØKNAD SEMESTERSTØTTE H18
Digitus søker om kr. 1
 1 420r,- i semesterstøtte.

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad
Digitus har siden mars 2018:
-

Gjennomført vaffeltirsdager.
Gjennomført en eksamensworkshop (mai 2018).
Gjennomført hyttetur.
Deltatt på javafredager.
Stått på stand under foreningsdagen (august 2018)
Hatt styremøter og styremiddag
Avholdt generalforsamling (juni 2018)
Planlagt arrangementer for høstsemesteret.
Kjøpt en veldig fin plante (og den lever fortsatt!)

Dere kan lese mer i rapporten vi har sendt inn til FU.

Mål for søknadsperioden

Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:
1) Gjennomføre flere sosiale arrangementer enn forrige semester og dermed passe på at
både nye og gamle digøk-studenter trives.
2) Gjennomføre flere faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.
3) Promotere vår nye grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.

Semesterstøtte

Digitus søker kr. 11 420,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Vaffelfredager
Skogstur
Faglig kaffe
Python-fredager
Spillkveld
Utvekslingsseminar
Eksamensworkshop
Styremiddag
Internmøtemat
Generalforsamling
Bank og domene

kr. 449,kr. 600,kr. 246,kr. 200,kr. 300,kr. 432,kr. 5550,kr. 2500,kr. 500,kr. 200,kr. 443
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Post 1: Vaffelfredag
Vi hadde vaffeltirsdager forrige semester og det var en stor hit. Vi fikk samlet språk- og
digøkstudenter og skapt en hyggelig sfære inne på Fortran. Det skapte et godt miljø og var et
hyggelig avbrekk i studiedagen til studentene og vi ønsker derfor å fortsette dette semesteret.
Utgift
Vafler familiepakning × 6
Margarin (500g) × 3
Formfett × 2
Syltetøy x 3
Sum:

Kostnad
204,90,80,75,449,-

Post 2: Skogstur
Digitus ønsker å gjenta suksessen med skogstur fra i fjor høst. Vi vil derfor arrangere en ny
skogstur der vi inviterer DigØk-studenter og andre fra IFI til å bli med oss på skogstur. Der trengs
det naturlig nok noe mat, hvor pølser er det naturlige valget.
Utgift
Mat
Tilbehør
Engangsgriller
Sum:

Kostnad
300,170,130,600,-

Post 3: Faglig kaffe
For å få et større faglig (avslappa) miljø rundt temaene vi lærer om på digøk, ønsker vi å
arrangere faglig kaffe. Det er fremdeles i planleggingsfasen, men tanken er å få et kort foredrag
og diskusjon om aktuelle temaer. Alle IFI-studentene er velkomne. Som en liten oppfriskning
ønsker vi å servere kaffe og hjemmebakt kake.
Utgift
Kaffe x6
Kake x 3
Sum:

Kostnad
96,150,246,-

Post 4: Python fredag
I samarbeid med de andre linjeforeningene, skal vi være med å arrangere to store
python-fredager. For dette trenger vi litt kompensasjon til de som baker kaker, og søker 200 kr
for dette.
Utgift
Kake x4

Kostnad
200,-

Post 5: Spillkveld
Som en del av sosiale arrangementer for å knytte digøk (og andre interessrerte ifi-studenter) mer
sammen, ønsker vi å arrangere en spillkveld på IFI. Det er fremdeles i planleggings-fasen men vi
tenker diverse spill. For dette ønsker vi å servere snacks og brus og søker om 300 kr til dette.
Utgift
Snacks og brus

Kostnad
300,-
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Post 6: Utvekslingsfrokost
Ettersom digøk er helt nytt og det ikke har vært digøk-studenter på utveksling før (og det heller
ikke blir opprettet så mange avtaler spesifikt for digøk), ønsker vi å arrangere en
utvekslingsfrokost. Flere fra ledelsen (programrådet), skal komme og snakke om hvilke
muligheter som passer for digøk-studenter og hvordan man går fram. Vi ønsker å kunne ha lett
servering ettersom dette er på morgenen, og en liten gave til de to som kommer for å fortelle oss
om utveksling.
Utgift
Lett servering
Kaffe
Gave
Sum:

Kostnad
200,32,200,432,-

Post 7: Eksamensworkshops
Styret ønsker å gjennomføre tre eksamensworkshops dette semesteret. Til disse søkes det om
gave til hver kursleder, samt pizza og brus til 20 deltakere pr. arrangement, da erfaringene fra i
fjor tilsier at 2,5 timer ble noe lenge uten mat for deltakerne.
Utgift
Gave til kursholder (150,- × 3)
Pizza (80,- × 20 personer × 3)
Brus (25,- × 4 flasker × 3)
Sum:

Kostnad
450,4800,300,5550,-

Post 8: Styremiddag
Styret har en jevn og økende aktivitet. Vi søker derfor om 2500,- til styremiddag(er) og sosiale
goder for styret dette semesteret. Styret har 8 styremedlemmer.
Utgift
Mat til møter og middag

Kostnad
2500,-

Post 9: Internmøte-mat
Vi har nå fått 5 interne som skal hjelpe til med arrangementer og PR. Vi ønsker å kunne tilby dem
lett servering under arbeidsmøter.
Utgift
Lett servering

Kostnad
500,-

Post 10: Generalforsamling
Det vil bli avholdt generalforsamling i november hvor noen styreplasser er oppe til valg. Det
søkes om 200,- til generalforsamlingen.
Utgift
Snacks og brus

Kostnad
200,-

Post 11: Domene og bank
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 443,-.
Utgift
Bank
Domene

Kostnad
323,120,-
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