
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: 3428,00 kr 
 

Søknad om semesterstøtte - 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: 
Kakefredag: 
Vi har i løpet av forrige semesteret holdt tre kakefredager på Bliss som har vært en stor 
suksess. Under tidligere kakefredager har det vært svært god deltakelse, og vi ser på det 
som et godt tiltak for å bedre miljøet på prosa-linjen. Vi ønsker å fortsette med denne typen 
arrangementer, og ønsker å arrangere det månedlig - hver andre fredag i måneden, med 
unntak av desember, som blir flyttet til 23.11 da vi tror at flere kommer til å delta på dette, vi 
planlegger altså å holde fire i løpet av høstsemesteret. Vi satt en makspris pr kake på 75 kr. 
Vi ønsker å stille med fire kaker med en makspris på 75 kr, slik at alle som ønsker å komme 
innom kan få seg litt kake, og én kanne kaffe til 16 kr. Hver kakefredag kommer dermed på 
316,00 kr.  
 
 

Kakefredag 14.09.18 

Vare Kostnad 

Kaker (4 stk á 75 kr) 300,00 kr 

Kaffe 16,00 kr 

Totalt 316,00 kr 
 
 

Kakefredag 12.10.18 

Vare Kostnad 

Kaker (4 stk á 75 kr) 300,00 kr 

Kaffe 16,00 kr 

Totalt 316,00 kr 
 
 

Kakefredag 09.11.18 

Vare Kostnad 

Kaker (4 stk á 75 kr) 300,00 kr 

Kaffe 16,00 kr 

Totalt 316,00 kr 
 
 

 



Kakefredag 23.11.18 (eksamenskakefredag) 

Vare Kostnad 

Kaker (4 stk á 75 kr) 300,00 kr 

Kaffe 16,00 kr 

Totalt 316,00 kr 
 

 
Kakefredag 14.09.18 316,00 kr 

Kakefredag 12.10.18 316,00 kr 

Kakefredag 09.11.18 316,00 kr 

Kakefredag 23.11.18 316,00 kr 

Totalt 1264,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 1264,00 kr 
 
 

Punkt 2: 
Domeneavgift: 
Linjeforeningen ønsker et sted hvor informasjon om foreningen, arrangementer og diverse 
info kan finnes samlet. Til dette ønsker vi en nettside, og for å ha en nettside, må vi betale 
en domeneavgift. Dette semesteret er den 75 kr via uniweb.no.  
 

Domeneavgift 75 kr 

Totalt 75 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 75 kr. 

  

 



Punkt 3: 
Styremiddag: 
Linjeforeningen har vist en god innsats på den sosiale og faglige fronten. Dette semesteret 
har linjeforeningen arrangert flere kakefredager, én skitur, samt vært med på å arrangere det 
faglilge og sosiale arrangementet Big Javafredag tre ganger. Linjeforeningen har også tatt 
tak for å gjøre linjeforeningsrommet Bliss til et enda bedre sted å være via klarere 
retningslinjer for bruk. Vi ønsker å takke styret for den innsatsen de har gjort, og søker derfor 
om støtte til en styremiddag på 2500 kr. 
 

Styremiddag 2500 kr 

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

Totalt 
Kakefredag 1264,00 kr 

Domeneavgift 75,00 kr 

Styremiddag 2500,00 kr 

Totalt 3428,00 kr 
 
ProgSys søker dermed totalt om 3428,00kr. 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
 
 

 


