
Fordelingsutvalget 
v/ Institutt for informatikk 
Postboks  1080 Blindern 
0316 Oslo 

01.09.18 
Søker: 
ProgSys 
v/ Institutt for informatikk 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 
 
Kontaktperson: 
Hans Christian Tranøy Jenvild 
Verv: Økonomiansvarlig 
Tlf.: 98187856  
E-post: hanscje@ifi.uio.no 
 
Kontonr: 1503.97.86602 
Totalt beløp: 5175,00 kr 
 

Søknad om prosjektstøtte Hyttetur - 
ProgSys 
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og 
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur (og Programmering og Nettverk) 
ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. 
 
For å stille med ett arrangement av høyere terskel enn kakefredag, ønsker ProgSys å 
invitere til hyttetur. Hytteturens formål er å bygge det sosiale samholdet mellom PROSA- og 
ProgNett-studentene, og er derfor i hovedsak rettet mot PROSA-/ProgNett-studentene, men 
det er åpent for alle.  
 

  

 

mailto:hanscje@ifi.uio.no


Punkt 1 - Hytteavgift 
Leie av Hoppeseter: 
Etter inspirasjon fra den vellykkede turen til Digitus, ønsker også ProgSys å leie 
Juristforeningens hytte, Hoppeseter, som ligger i Lommedalen og har 35 soveplasser. 
Denne hytten har en pr. pers.-pris, som ligger på 150 kr. Vi ønsker å leie denne en ukedag i 
oktober, da det er mindre pågang i ukedagene. Dette er noe vi kommer til å føre som 
egenandel, og er ikke noe vi forventer at FU skal støtte økonomisk, men fører det likevel opp 
i prosjektplanen, da dette er en del av prosjektet. Det var opprinnelig tenkt at vi skulle 
forsøke å leie KFUK-KFUM-speidere sin hytte Kløverrabben, men den har visst fått 
problemer med avløp så den er ikke lenger til utleie. Hvis det også er en mulighet for FU, så 
hadde det vært praktisk å kunne få friheten til å kunne endre valg av hytte, dersom noe 
uventet skulle oppstå.  
 
 

Vare Kostnad 

Overnatting (35*150kr) 5250,00 kr 

Totalt 5250,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi ikke om støtte. 
 
 

Punkt 2 - Mat til studentene 
Mat til studentene: 
Til hytteturen ønsker vi å kunne bidra med mat og alkoholfri drikke, da vi tror at dette er viktig 
for å gjøre hytteturen egnet for alle, og enda mer attraktiv. Siden man har overlevd en 
fadderuke på kun pølser og brødskiver, ønsker vi å stille med det samme. Vi ønsker å dekke 
to brødmåltider og to pølsemåltider, samt snacks. Vi ønsker også å stille med litt plastbestikk 
og papptallerkener til måltidene, da det er litt upraktisk å ikke ha dette. 
 
 

Vare Kostnad 

Brødmåltider(35*3*15kr) 1575,00 kr 

Pølsemåltider (35*2*50kr) 3500,00 kr 

Snacks 300,00 kr 

Engangsbestikk 300,00 kr 

Totalt 5175,00 kr 

 



 
Til dette punktet søker vi om 5175,00 kr 
 

Totalt 
Hytteavgift 5250,00 kr 

Egenandel -5250,00 kr 

Infoskjerm 5175,00 kr 

Totalt 5175,00 kr 
 
ProgSys søker dermed totalt om 5175,00 kr. Dersom søknaden innvilges, ønskes beløpet 
satt over til kontonummer 1503.97.86602.  
Eventuelt resterende beløp vil bli overført tilbake til FU. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hans Christian Tranøy Jenvild Sivert Schou Olsen
Økonomiansvarlig Leder
 

 


