
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: 1358,00 kr 
 

Søknad om prosjektstøtte Overhaling av 
Bliss - 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. 

  

 

mailto:hanscje@ifi.uio.no


Punkt 1 - Planter til Bliss 
Planter til Bliss: 
I løpet av våren og starten av semesteret har ProgSys jobbet ekstra hardt for et bedre 
samhold på PROSA- og ProgNett-linjene, og gjennom den tiden har vi fått flere innspill fra 
studentene om at de ønsker planter på programrommet Bliss. Dette tror vi i styret selv kan 
gjøre Bliss til et mer hjemmekoselig og livlig rom, hvor folk både kan føle seg som hjemme 
og samtidig jobbe. Til dette ønsker vi å kopiere mye av det LI:ST har gjort for Fortran, og vi 
søker dermed om 750kr til planter. 
 
 

Vare Kostnad 

Planter 1000,00 kr 

Totalt 1000,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 1000,00 kr 
 
 

Punkt 2 - Infoskjerm til Bliss 
Infoskjerm til Bliss: 
I et ønske om å gjøre Bliss enda smarte, ønsker vi å sette opp en infoskjerm med 
informasjon om f.eks. ProgSys sine kommende arrangementer, T-bane-avganger og 
lignende. Vi har fått tak i en TV som vi kan bruke som skjerm, men vi trenger en datamaskin 
for å gjøre denne TV-en smart. Vi ønsker derfor å skaffe oss en Raspberry Pi 3 Model B, 
som koster 329 kr + 29 kr frakt på Komplett.no 
(https://www.komplett.no/product/875746/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu
/raspberry-pi-3-model-b#) 
 
 

Vare Kostnad 

Raspberry Pi 329,00 kr 

Frakt 29,00 kr 

Totalt 358,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 358,00 kr 
 

 



Totalt 
Planter til Bliss 1000,00 kr 

Infoskjerm 358,00 kr 

Totalt 1358,00 kr 
 
ProgSys søker dermed totalt om 1358,00 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
 

 


