
 

Søknad om støtte fra FU -  IFI Spillutvikling 
Fordelingsutvalget 
v/ Institutt for informatikk 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 

14.09.18 
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: 6348,00 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. 
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Søknad 
IFI Spillutvikling har tidligere i semesteret holdt to arrangementer, hvor det gjennomsnittlig møtte 
opp rundt 40 studenter. Vi skal fremover holde én workshop i måneden, men også 
programmeringskveld hver uke det ikke er workshop. Vi skal altså ha et arrangement hver uke 
resten av semesteret, hvor to av disse vil være workshopper. 

Punkt 1 -  Workshop i oktober: 
Dette arrangementet vil ta form av en workshop. 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, da dette er noe 
vi ser som nødvendig når vi holder lengre arrangementer utover ettermiddagen. Dette har vi 
også fått tilbakemeldinger på ved tidligere arrangementer. Vi antar at det vil komme ca 40 
studenter, og søker derfor om støtte til pølser til 660 kr (16,50 kr * 40), samt brus til 400 kr.  
 

Vare Pr. pers. Total 

Pølse (3, pr. pers) 16,50 kr 660,00 kr 

Lompe/brød 4,50 kr 180,00 kr 

Drikke 10,00 kr 400,00 kr 

Servietter - 16,50 kr 

Engangskopper 1,05 kr 42,00 kr 

Ketchup og sennep - 50,00 kr 

Totalt ~32,05 kr 1348,50 kr 
 
Til dette punktet søker vi om støtte på 1348,50 kr. 
 

  



 

Punkt 2 - Workshop/avslutning i november: 
Dette arrangementet vil ta form av en workshop. 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, da vi tror at 
dette vil påvirke positivt hyggelig og sosial, og at dette vil gjøre at flere vil ta seg turen. Vi ønsker 
også å prøve noe nytt, som vi ikke tror at noen andre har gjort, i hvert fall under tiden vi har 
studert ved ifi, og vi søker dermed om støtte til cheeseburgere til 1200,00 kr (15 kr * 2  * 40), 
samt brus til 400 kr. Spesialdiettilbud gjelder da blant annet vegetar, glutenallergi osv. Det er 
vanskelig å anslå akkurat hvor mange som trenger dette. 
 

Vare Pr. pers. Total 

Burger (2 pr. pers) 30,00 kr 1200,00 kr 

Spesialdietttilbud - 300,00 kr 

Drikke 10,00 kr 400,00 kr 

Servietter - 16,50 kr 

Engangskopper 1,05 kr 42,00 kr 

Totalt ~41,05 kr 1958,50 kr 
 
Til dette punktet søker vi om støtte på 1958,50 kr. 
Dersom det skulle oppstå problemer med burgerplanen, ønsker vi å kunne ha pølser som et 
backupalternativ. Dette vil da følge budsjettet i Punkt 1, med en total på 1348,50 kr. 
 

  



 

Punkt 3 - Programmeringskvelder: 
 
Vi ønsker å arrangere programmeringskvelder hver uke det ikke er workshop, hvor målet er å 
danne et samlingspunkt for spillutviklingsinteresserte og at studentene skal jobbe med egne 
prosjekter. Vi ønsker å stille med litt snacks på disse arrangementene, og søker derfor om 321 
kr fordelt over seks programmeringskvelder. 
 

Snacks (50*6) 300,00 kr 

Engangstallerken 21,00 kr 

Totalt 321,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 321,00 kr. 

Punkt 4 - Styremiddag: 
IFI Spillutvikling sitt styre kommer til å fortsette med et god engansjement gjennom semesteret, 
og vi tror at vi kan nå, og har nådd ut, til enda flere spillutviklingsnysgjerrige studenter. Vi ønsker 
dermed å belønne styret for innsatsen, og søker dermed om støtte til en styremiddag på 2500 
kr. 
 
 

Styremiddag 2500,00 kr 

Totalt 2500,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 2500,00 kr. 

Punkt 5 - Tilbakebetaling av utlegg: 
IFI Spillutvikling har et underskudd på 220 kr per 14.09.2018. Dette skyldes gebyr for bankkort. 
Vi bestilte to bankkort i mai og betalte 40 kr per kort i måneden fra mai t.o.m. august. Disse er 
siden kansellert og derfor søker vi om 220 kr for å tilbakebetale all utestående gjeld. 
 

Tilbakebetaling 220,00 kr 

Totalt 220,00  kr 
 
Til dette punktet søker vi om 220,00 kr. 



 

Totalt 
Workshop 1 1348,50 kr 

Workshop 2 1958,50 kr 

Proggekvelder 321,00 kr 

Styremiddag 2500,00 kr 

Tilbakebetaling 220,00 kr 

Totalt 6348,00 kr 
 
IFI Spillutvikling søker dermed totalt om 6348,00 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 Sivert Schou Olsen 
Økonomiansvarlig Leder 
 


