
 

Søknad om støtte fra FU -  IFI Spillutvikling 
Fordelingsutvalget 
v/ Institutt for informatikk 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 

05.11.18 
Søker: 
IFI Spillutvikling 
v/ Institutt for informatikk 
Gaustadalléen 23B 
0373 Oslo 
 
Kontaktperson: 
Vemund Justnes 
Verv: Økonomiansvarlig 
Tlf.: 976 58 499 
E-post: vemundju@ifi.uio.no 
 
Kontonr.: 1506.07.41015 
Totalt beløp: 2000,00 kr 

  

mailto:vemundju@ifi.uio.no


 

Forenigens formål og tidligere økonomi 
Foreningens formål er å fremme spillutviklingsinteressen blant studentene ved Universitetet i 
Oslo, samt å være et bindeledd hvor studenter med interesse for spillutvikling kan utveksle 
kunnskap, jobbe med prosjekter sammen og, gjennom dette, danne et godt sosialt miljø. 
Foreningen vil holde foredrag / workshops med formål om å danne en grunnleggende forståelse 
innen spillutvikling, men også arrangere foredrag / workshop hvor arrangøren går dypere inn på 
enkelte emner innen spillutvikling. Det vil også arrangeres spillutviklingskonkurranser / game 
jams, med formål om at deltakerne i grupper, eller individuelt, skal utvikle et ferdig produkt innen 
en gitt tidsramme. 
 
 
Innvilget semesterstøtte høst 2018: 6 348 kr 
 
IFI Spillutvikling har hatt to arrangementer med snacks (55,20 kr 26. September og 49,40 kr 3. 
oktober), samt en workshop (332,80 kr 10. oktober). Vi hadde budsjettert for snacks til seks 
arrangementer med et beløp på 50 kr per arrangement og engangstallerkener for 21 kr. 
Workshop-en, som vi arrangerte i oktober, endte vi langt innenfor et budsjettert beløp på 
1348,50 kr. 
Siden forrige søknad har vi blitt trukket 173,50 kr i bankkostnader (bruker- og 
overføringsavgifter) og betalt tilbake gjeld til interne, der vi blant annet hadde søkt om 220 kr til 
å dekke et underskudd fra forrige semester. 
Styret har foreløpig ikke hatt en styremiddag. I tillegg har ikke foreningen kapasitet til å 
arrangere flere arrangementer dette semesteret. Totalt beløp til workshop 2 var 1958,50 kr, men 
dette kommer ikke til å bli brukt. Det gjenstår også 216,40 kr til andre arrangementer som heller 
ikke vil bli brukt. 
 
Saldo på brukskonto per 5.11.2018: 5 517,10 kr 

  



 

Punkt 1 - Rollup 
IFI Spillutvikling holder regelmessige, målet er ukentlige, arrangementer og vi ønsker å 
synliggjøre oss bedre under disse arrangementene. Vi ønsker derfor å kjøpe en rollup som vi 
kan sette f.eks. utenfor arrangementlokalet. Vi vil også bruke denne på f.eks. stand under 
foreningsdagen. Vi har vært i kontakt med Uniprint som sier at prisen for en rollup ligger på 
rundt 1200kr, men vi søker om 2000kr for å ha litt slingringsmonn. Eventuelt resterende beløp 
vil bli tilbakebetalt til FU. 
 

Vare Kostnad 

Rollup 2000,00 kr 

Totalt 2000,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 2000,00 kr 

 

Totalt 
Rollup 2000,00 kr 

Totalt 2000,00 kr 
 
IFI Spillutvikling søker dermed totalt om 2000,00 kr. Dersom søknaden innvilges, ønskes 
beløpet satt over til kontonummer 1506.07.41015.  
Eventuelt resterende beløp vil bli overført tilbake til FU. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vemund Justnes Sivert Schou Olsen 
Økonomiansvarlig Leder 
 


