Søknad om midler fra FU
Kontaktperson
Tonje Røyeng
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 91829066
Mail: tonjro@student.matnat.uio.no

Søker
DEFI
Kontonummer:1503.62.37160
Org. nr: 915 439 721
Mail:designforeningen@ifi.uio.no

DEFI:
Vi er linjeforeningen for Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Vi jobber for et bedre sosialt og
faglig miljø blant studentene ved linja. Dette semesteret skal vi holde designolympiade,
designkvelder, og diverse andre arrangementer for designstudentene.

Hva vi søker til:
Styremiddag
Planter
Bankgebyrer
Ettersøknad masteruke
Totalt

Hvor mye vi søker om:
2500,
600,
69,
7987,46,
11156,46,

Styremiddag
Dette semesteret har vi allerede hatt en designolympiade i fadderuken og en designkveld på
Euclid. Vi har planer om å holde flere designkvelder, designpils, utflukt og avslutning for
designstudentene. Dette regner vi som middels aktivitet, og søker derfor penger til styremiddag.
Styremiddag

2500,

Total

2500,

Planter
Vi følger linjeromstrenden og ønsker oss noen planter (23 stykker). Vi har romansvarlige hver
uke som kan ta vare på disse.
Planter

600,

Total

600,

Bankgebyrer
Omkostninger i nettbank.
Omkostninger

69,

Total

69,

Søknad om midler til fadderuke for
master
Innledning (VIKTIG!)
I Defi sin søknad til FU, som ble tatt opp under Fjerde møte Vår 2018, søkte Defi om
totalsummen 17.728 og ble gitt 16.728. Søknaden ble diskutert og jeg mener vi diskuterte blant
annet tskjortedelen av søknaden. Det som dessverre ikke ble oppdaget før 5. September, var
at totalsummen til søknaden ikke stemte overens med punktene som var listet. Søknaden var
skrevet delvis av masterstudenter og delvis av Defi selv, som forårsaket forvirrende layout.
Totalsummen skulle egentlig vært på 29.772. Altså 12.044 kroner manglet i den opprinnelige
søknaden.
Ettersom feilen ikke ble oppdaget før nylig, så har masterstudentene brukt penger som om de
hadde fått støtte til det. Etter oppdagelsen har vi bestemt oss for å ettersøke om de pengene
som allerede er brukt. En fordel med dette er at vi vet nøyaktig hvor mye vi har brukt, og
budsjettet ble en del lavere enn først antatt.
Masterstudentene på design og Defi beklager feilen.

Beskrivelse
1. Designavslutning for 5. klasse
2. DesignFrønsj
3. Grilling
4. Pizzakveld
5. Fagkveld
Nr.

Hva vi søker til:

1.

Designavslutning for 5. klasse

1600

1303,76

2.

DesignFrønsj

2560

2002,10

3.

Grilling

1600

680,10

4.

Pizzakveld

0

1679,80

5.

Fagkveld

3200

2321,70

Tskjorter

3084

0

12044

7987,46

Total

Hvor mye i original
søknad:

Hvor mye søker vi
om nå:

Fjorårets fadderuke var en suksess for de nye masterstudentene. Vi opplevde at arbeidet og
tilbudet som ble gitt så tidlig var uvurderlig for det sosiale, særlig blant studentene som kommer
fra andre studiesteder. På bakgrunn av flere suksessfulle studentinitiativ til sosiale og faglige
eventer ila undervisningsåret 2017/2018 ønsker vi i Defi å videreføre dette som en tradisjon for
nye studenter på Design, Bruk og Interaksjon.
Formålet med denne “Masterfadderuken” er å bygge samhold hos studentene tilknyttet
forskningsgruppene IS og DESIGN, samt legge til rette for at nye studenter tør å benytte seg av
eventene som allerede arrangeres i fadderuken. Vi er dermed bevisste på å ikke arrangere
sosialt eller faglig opplegg som ødelegger for fadderuken, men heller sørge for å lage gode
rammer for å delta på fks. Ctrl+alt+del fest eller opplegg i Escape.
Beregnet antall personer på eventer
Arrangementene er ment for alle som er nye studenter på masterlinjen i Interaksjon, Design og
Bruk, samt faddere fra 5. året på master. Vi anser det som sannsynlig at det møter opp rundt 40
personer på eventene tilknyttet masteruken.

1. Designavslutning for 5. klasse
Dato: 7. juni
Formål: Sosial avslutning for 5. Klasse (både for 4, 5 og ansatte).
Opplegg: Grilling et sted på campus.
Resultat: Godt oppmøte, endt opp med å måtte kjøpe inn mer enn planlagt.
Grillmat og tilbehør:

1303.76

2. DesignFrønsj
Dato: 14. august
Formål: Formålet med dette arrangementet er å ta imot de nye designstudentene før
masteruken starter rundt klokka 12:00. Vi ønsker å gi studenter mulighet til å bli bedre kjent,
samt introdusere de for masterfadderuken. Her tenker vi å få femteårs masterstudenter til å
dele sine erfaringer med å velge fag og komme i gang, samt la nye studenter bli kjent med
faddere og stille spørsmål. Deretter vil vi følge alle nye studenter ned til Introduksjonen i Simula,
slik at de kan sitte sammen og forhåpentligvis starte å knytte bånd allerede da.
Opplegg: Frokost/Lunsj et sted på IFI, med introduksjon til master, forskningsgruppene IS og
DESIGN, lyntaler fra 5. åringer og guiding gjennom de neste ukene.
Resultat: Godt oppmøte og en hyggelig frønsj.
Brød, pålegg, kaffe, frukt og liknende:

2002,10

3. Grilling
Dato: 15. August
Formål: Sosial møte i første uke. Mulighet til å møte medstudentene utenom det faglige. Få folk
til å bli med på fadderukefest.
Opplegg: Grilling et sted på campus. Mingling med masterfadderne.
Resultat: Helt passe oppmøte, men mindre penger brukt pga. billigere varer enn antatt.
Grillmat og tilbehør:

680,10

4. Pizzakveld
Dato: 17. August
Formål: Sosial avslutning på første uke. Mulighet til å slippe ut litt steam etter tre dager med litt
døllt opplegg. Få folk til å bli med på fadderukefest.
Opplegg: Dette arrangementet var opprinnelig ikke en del av planen, men vi hadde ekstra
penger igjen fra både grilling (som ble betydelig billigere enn antatt pga. billig innkjøp) og
designfrønsj. Pizza, snacks og mingling.

Resultat: Ettersom det var dårlig vær, så ble det pizza istedet for grilling. Mingling med
masterfadderne, som etter hvert førte til Ctrlaltdel for de som ville det. Det ble så populært
med pizza at vi kjøpte mer av egen lomme.
Pizza og snæcks:

1679,8

5. Fagkveld
Dato: 6. september
Formål: Det er fortsatt masteruke og masterstudentene har veldig kort tid på å bestemme hvilke
fag de skal ta. På dette masterprogrammet er det i tillegg et skille mellom hvilke fag man bør ta
dersom man vil skrive for forskningsgruppen IS og DESIGN. Vi ønsker å arrangere en fagkveld
der vi som går 5. året kan dele våre erfaringer med 1) emnene, 2) å finne veileder og 3) og
velge oppgave.
Opplegg: Enten litt foredragsaktig, eller lyntaler/workshops. Vi tenker å ha flere poster og
forskjellige foredrag/tracks. Litt som en fagdag. Ønsker matservering da det har vært faglig
opplegg på masteruka hele dagen, og vi ønsker at studentene skal få tid til å mingle med
hverandre og oss faddere i mellom opplegget.
Resultat: Endte opp med å arrangere det noen uker etter fadderuka.
Budsjett: 3200 kr.
Pizza, snæcks og brus:

2321.70

