
 

Søknadsdato: 15.10.2018 

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Eirik Solheim Ølberg 

Verv: Leder 

Tlf: 45414172 

Mail: eirikolb@ifi.uio.no 

 

 

Søker  
MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer 

Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23 b 

0316 Oslo 

Kontonummer: 1503.30.33491 

Org. nr: 991 739 815 

Mail: mikro-styret@ifi.uio.no 

 

 

 

 

Søknad om Semesterstøtte  
Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter og for 

å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra presentasjoner av bedrifter og 

forskningsgrupper, til grillbonanzaer og byggekonkuranser. Høsten 2018 vil vi bl.a. stå for 

pokerturnering, lynforedrag (TOD-talks), 10-minutters fester og masse andre aktiviteter for 

studentene ved Robotikk og Intelligente systemer og hele ifi!  

 

 

 

Totalt søker Mikro om 17253 kr i støtte fordelt på følgende: 

 

● Pokerkveld       3900,-  

● Juleølsmaking       6800,- 

● Styremiddag       3500,-  

● Generalforsamling        310,-  

● TOD-Talks       2743,-  

 

 

  

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no


 

Søknadsdato: 15.10.2018 

Pokerkveld 

Senere i høst vil vi arrangere den tradisjonsrike pokerkvelden til Mikro. Det blir fart, spenning og 

og lovlig gambling i kjent Las Vegas stil 

Vi stiller med pizza, brus, snacks og en premie til de heldigste talentene. 

Vi beregner at arrangementet vil koste 3900 kr 

 
Vi søker om akkurat samme sum som i fjor. 

 

Juleølsmaking 

Mikro avslutter et aktivt semester med et smell, og inviterer til den svært tradisjonsrike 

juleølsmakingen. Vi ønsker å leie lofthusbadstua for å gjør kvelden ekstra koselig, som koster 

2000 kr. I fjor havnet arrangementet totalt rett over 10 400, og da uten leie av lokale som utgift. 

Da hadde vi en egenandel totalt på litt over 6000 fra 31 deltakere. Som tidligere år tenker vi en 

egenandel på 200 kr, og men nå som vi har større lokale sikter vi oss inn på 40 deltakere.  

Vi søker derfor 6800,- 

 

 

Styremiddag 

Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester, vi er 8 stk 

styremedlemmer. 

 

Generalforsamling snacks 

Når nye styremedlemmer går inn og ut, blir ansvarsfordelingen litt rar! Derfor ble det til at 

generalforsamlingen ettersøkes i år igjen. I en liten feilkommunikasjon ble det også brukt 306,- på 

frukt, grønt og snacks, i stedet for retningslinjen på 200 kr. Vi søker derfor om 306 kr, men forstår 

at det kanskje er et ønske fra utvalget om å justere ned denne summen 

Vi søker 310,- kr 

 

TOD-Talks 
Dette er et arrangement vi har holdt to ganger før, og nå har dunket inn i tradisjonsland. Vi er en 

linje der mange ligger langt ute mot ytterenden av nerde-skalaen og ikke er ukjente for å ta seg et 

skikkelig Wikipedia-raid når man finner et tema som interesserer. Denne (i stor grad meningsløse) 

kunnskapen ønsker vi å dele alle! Hvor farlig er det egentlig å bestige Mount Everest? Hva gjør 

A*-algoritmen så sexy? Intet tema er for dumt så lenge man virkelig vil fortelle om det!  

 

På grunn av at vi byttet styre før arrangementet, og usikkerhet på når FU behandler søknader 

dette semesteret ble vi derfor nødt til å ettersøke TOD-talks. Arrangementet ble holdt 10.Oktober 

kl 17:15. Vi hadde ca 35 deltakere, og søker om derfor om støtte til pizza (2531 kr) og drikke (212 

kr), totalt 2743,- kr.  

 

Mikro beklager ettersøknaden. 
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Øvrige detaljerte økonomi-greier: 

 

 

TOD-Talks H18 Ugifter Stykkpris Antall Total 

Pizza 72,0 kr 35 2541,0 kr 

Brus 30,0 kr 7 212,0 kr 

 

 

Pokerkveld H18 Total 

Drikke 400 kr 

Pizza 2800 (35pers x 80kr) 

Snacks 300 kr 

Premier 400 kr 

Til sammen 3900 kr 

 

 

Juleølsmaking H18 Total 

Leie lokaler 2000 kr 

Drikke (totalpris med egenandel 7400,-) 3700 kr 

Mat  1000 kr 

Plastglass 100 kr 

Til sammen 6800 kr 

 
 

 

 
 

 


