
Søknad om støtte 
fra Fordelingsutvalget 

 
Kontaktperson Søker   

Hilmar Elverhøy Toastens Organisasjon for Alle Studenter 
Til Jernets Ære og Riket Norge  

Verv: Toastmaster Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23b 

Tlf: 46431519 0316 Oslo  

Mail: hilmare@me.com Kontonummer: 1506.05.76855 

 Mail: toastjaern@studorg.uio.no 

 
Søknad om Omgjøring 
TOASTJÆRN - Toastens Organisasjon for Alle Studenter Til Jernets Ære og Riket Norge er 
IFIs første toastforening. Gjennom denne foreningen skal vi spre toastglede, og trygg 
toasting ved Institutt for Informatikk. Vi holder arrangementer for medlemmer, der fokuset 
ligger på å spise toast med likesinnede studenter.  
 
Toastens Organisasjon for Alle Studenter Til Jernets Ære og Riket Norge søker om å 
omgjøre 276 kr fra støtte til toastdager i forrige semester til en toastdag i dette semesteret 
 

Toastdag på en Hverdag 
Toastdag på en Hverdag er et arrangement der vi steker toast til våre medlemmer. Vi gjør 
dette for å samle studenter med felles interesse for toast, og bygge et miljø rundt hygge og 
enkel mat. Vi stiller oss derfor rundt toastjernet med pålegg og brød for å spre glede og 
samle de som kanskje ikke føler de hører til noen spesifikk forening, eller kanskje bare 
ønsker litt toast. Dette arrangementet fikk vi penger til i fjor, men hadde litt igjen! Vi søker 
derfor om å bruke disse pengene dette semester på en heidundranes Toastdag på en 
mandag i løpet av semesteret. 
Omgjøre 276 ,- 
 



 

Budsjetter 
 

Toastdag på en hverdag   

Inntekter   

3100 Medlemskontigent Vi har en medlemskontigent, men 
ønsker å bruke den på eiendeler, som 
fler toastjern og eventuelle 
budsjettsoverskridelser 

0,- 

3420 Støtte fra annen støtteordning Støtte FU 0,- 

Totalt for Toastdag på en hverdag  0,- 

Utgifter   

6750 Arrangementskostnader Brød 40 

6750 Arrangementskostnader Ost 100 

6750 Arrangementskostnader Kjøttpålegg 70 

6750 Arrangementskostnader Servietter og gummihansker o.l 40 

6750 Arrangementskostnader Saft 26 

Totalt for Toastdag på en hverdag  276,- 
 

 
Totalt søkt sum  0,- kr 

 


