Dato: 14/09/2018

Søknad om semesterstøtte H18 for LI:ST.
Kontaktperson

Øystein Folvik
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 92837428
Mail: oystehf@student.matnat.uio.no

Søker

LI:ST - Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonummer: 1503.54.41171
LI:ST er en linjeforening på Institutt for Informatikk ved UiO. Vårt mål er å jobbe for
et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: Språkteknologi,
samt det gamle programmet Informatikk: språk og kommunikasjon. Arrangementer er hovedsakelig åpne for studenter ved programmene.
___________________________________________________________________________
Totalt søker LI:ST om semesterstøtte på 7604 kr til følgende:
•

Arrangementkostnader (Post 6700): 2864 kr
IN1140-kaffe: 200 kr
Faglig Lunsj: 900 kr
Faglig Frokost: 600 kr
Oblighjelp: 200 kr
Juleverksted: 600 kr
Foreningsdag: 170 kr (nøyaktig beløp brukt på foreningsdagen)
Generalforsamling: 194 kr (nøyaktig beløp brukt på generalforsamling)

•

Mat og drikke til frivillige (Post 5280): 3000 kr
Styremiddag: 3000 kr

•

Inventar: 700 kr
Jord og potter til plantene på Fortran: 700 kr

•

Bankutgifter (Post 7770): 40 kr
Gebyrer: 40 kr

•

Frie midler: 1000 kr

Dato: 14/09/2018

Arrangementkostnader (Post 6700): 2964 kr
IN1140-kaffe: 200 kr.
LI:ST ønsker å fortsette arrangementet fra i vår med en såkalt IN1140-kaffe på utvalgte torsdager gjennom semesteret. Det vil foregå i forkant/etterkant av IN1140forelesning, hvor tanken er at en student fra høyere kull vil stille opp med kaffe og
mulighet til å svare på faglige spørsmål.
Utgifter:
Kaffe: 200 kr
Totalt: 200 kr

Faglig lunsj: 900 kr.
Dato: kl 12:00, 24 Sept 2018
Forventet antall deltakere: 20-25
Varighet: Avhengig av foredragsholder
Førsteamanuensis Erik Velldal fra LTG kommer for å snakke om forskningsprosjektet SANT (SentimentAnalyse for Norsk Tekst), for å gi nye og gamle studenter på
språklinja en smak på hva en kan forske på innen språkteknologi. Vi ønsker å servere lunsj, frukt og kaffe til oppmøtte. Det er et gjentakende arrangement vi holdt
både forrige vår og høst, og håper å kunne fortsette med også i fremtiden. Åpent
for alle studenter ved IFI.
Utgifter:
Mat og drikke: 900 kr
Totalt: 900 kr

Faglig Frokost: 600 kr.
Forventet antall deltakere: 20-25
Varighet: Avhengig av foredragsholder
Vi har enda ikke engasjert foredragsholder eller fastsatt dato for dette arrangementet. I format minner det mye om faglig lunsj, men tar sikte på å foregå tidligere
på dagen. I vår snakket Roger Antonsen på et tilsvarende type arrangement vi
hadde.
Utgifter:
Mat og drikke: 600 kr
Totalt: 600 kr

Dato: 14/09/2018

Oblighjelp: 200 kr
Dato: 1 Oktober 2018
Antall deltakere: Uvisst
Varighet: Uviss
Vi ønsker å arrangere en hjelpetime for nye studenter på språklinja, hvor de kan
stille oblig-relaterte spørsmål til studenter fra høyere kull. Til dette søker vi om 200
kr til enkel servering av boller, kanelgifler og kaffe.
Utgifter:
Boller/gifler og kaffe: 200 kr
Totalt: 200 kr

Juleverksted: 600 kr
Forventet antall deltakere: 15-20
Varighet: Uviss
Vi søker om 600 kr til et juleverksted som et avbrekk i eksamenslesingen. Vi har
ikke fastsatt dato eller innhold enda, men det er nærliggende å tro at det vil foregå
i siste halvdel av november og vil inneholde snekring av julepynt på Fortran. Vi
ønsker da midler til julepynt, julebakst og drikke (gløgg?).
Utgifter:
Julepynt: ca 300 kr
Mat og drikke: ca 300 kr
Totalt: 600 kr

Foreningsdag: 170 kr
Dato: 28 August 2018
Vi serverte hjemmebakt kake på stand på foreningsdagen.
Til dette brukte vi 170 kr på ingredienser.
Utgifter:
Kake: 170 kr.
Totalt: 170 kr

Dato: 14/09/2018

Generalforsamling: 194 kr
Dato: 5 September 2018
Vi serverte frukt og boller på Generalforsamlingen som var 5 September.
Dette kostet 194 kr.
Utgifter:
Boller: 147 kr
Frukt: 47 kr
Totalt: 194 kr

Mat og drikke til frivillige (Post 5280): 3000 kr
Styremiddag
Dato: Ikke fastsatt
Antall deltakere: 10
Vi ønsker å avholde en styremiddag for styret i LI:ST mot slutten av høstsemesteret. Antall styremedlemmer som har mulighet til å møte er 10 etter nyvalg som
var i starten av September. Vi planlegger å fortsette med nokså høy aktivitet dette
semesteret, og søker derfor om 3000 kr, som er summen vi fikk innvilget etter en
utvidelse i av semesterstøtten i vår.
Utgifter:
Mat og drikke til styremedlemmer: 3000 kr
Totalt: 3000 kr

Inventar til Fortran: 700 kr
Plantejord og potter: 700 kr
Vi kjøpte i vår inn planter og potter til Fortran. Plantene på Fortran er nå blitt så
store at de kan deles opp til flere planter, men vi trenger da potter og plantejord.
Totalt fikk vi innvilget 2515 kr til planter og potter i vår (i en søknad om prosjektstøtte), hvorav vi brukte 1257 kr, og resten tilbakebetales til FU. Vi søker derfor nå
om 700 kr til plantejord og potter, siden vi ikke brukte mer enn halvparten av budsjettert beløp på det i vår.
Utgifter:
Potter og plantejord: 700 kr
Totalt: 700 kr

Dato: 14/09/2018

Bankgebyrer (Post 7770): 40 kr

DnB tar betalt 4,5 kr pr transaksjon. Vi søker derfor om støtte til dette.
Utgifter:
Bankgebyrer: 40 kr
Totalt: 40 kr

___________________________________________________________________________

Budsjett Semesterstøtte Høst 2018:
Budsjett H18
Inntekter
3400 Støtte/Sponsor

7604

Sum inntekter

7604

Utgifter
6700 Arrangementkostnader

2864

5280 Mat og drikke til frivillige

3000

7770 Bank- og kortgebyrer
Inventar

40
700

Frie midler

1000

Sum utgifter

7604

Resultat

0

* Kommentar til budsjett H18: Det er mulig det kommer ytterligere arrangementer
vi ønsker å holde i løpet av høsten. I de tilfellene vil vi enten levere separate
prosjektsøknader til FU, eller søke støtte fra LTG (Language Technology Group).

Dato: 14/09/2018

Regnskap Semesterstøtte Vår 2018:
Regnskap V18
Poster

Inntekter

Utgifter

Resultat

6700 Arrangementkostnader

2400

1517

883

5280 Mat og drikke til frivillige

3000

1968

1032

40

36

4

150

0

150

Frie midler

1000

231

769

Periodens resultat

6590

3752

2838

7770 Bank- og kortgebyrer
Inventar (Ryddeboks)

Regnskap Prosjektstøtte Vår 2018:
Regnskap Prosjektstøtte V18
Poster
6700 Arrangementkostnader

Inntekter

Utgifter

Resultat

612

612

0

Inventar

2515

1257

1258

Periodens resultat

3127

1869

1258

* Kommentarer til regnskap: Fullstendig regnskap og rapport er levert separat for
Semesterstøtte V18 og Prosjektstøtte V18.

