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Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Eirik 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 pokerkvelder. Våren 2019 vil vi bl.a. stå for faglige 
presentasjoner fra ROBIN, aking i Korketrekkern, bowling, lynforedrag (TOD-talks), 10-minutters 
fester og masse andre aktiviteter for studentene ved Robotikk og Intelligente systemer og hele ifi!  
 
 
 
Totalt søker Mikro om 8545 kr i støtte fordelt på følgende: 
 

● Foreningsdagen 395,- kr 
● TOD-Talks 3150,- kr 
● 10-Minutters Fester 1500,- kr 
● Styremiddag 3500,- kr 
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Foreningsdagen 
Linjeforeningene smeller til med en heidundranes felles-konkurranse på foreningsdagen i ly av 
CYB 50. En hasardiøs hinderløype er planlagt, og i mål venter heder og ære til de beste lagene. 
Men heder og ære er selvfølgelig ikke nok for oss griske studenter, Mikro søker derfor på vegne 
av linjeforeningene støtte til premier til de beste tidene som kommer levende i mål. Mikro trenger 
også penger til sin egen post i løypa,som involverer marshmallows og spaghetti. Totalt 395,- kr. 
 
TOD-Talks 
Dette blir fjerde gang vi arrangerer TOD-talks, som er blitt et kjent og kjært arrangement for Mikro 
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? Hvor mange 
land er det egentlig som ikke grenser til noe hav? Intet tema er for dumt så lenge man virkelig vil 
fortelle om det!  
Vi har ikke fastslått dato enda, men ser for oss at arrangementet vil komme rundt mars-april, og 
forventer ca 35 deltakere. Vi søker om derfor om støtte til pizza og drikke (35 x 90 kr = 3150 kr)  
 

10-min fester 
Siden høsten 2017 har vi arrangert 10-minutters fester på linjerommet algol. Den første fredagen i 
hver måned tar vi på partyhattene og fester 100% i 10 minutter. Dette har vært en stor suksess 
med godt oppmøte (30-25 stk) og gode tilbakemeldinger. Festene er selvsagt åpne for alle, og vi 
har hatt besøk fra de fleste linjene på huset i løpet av semesteret. Vi opplever at det lager liv og 
røre på studiet, og at det er et kjærkomment avbrekk i studiehverdagen. Derfor ønsker vi å 
videreføre fredagsfester dette semesteret.  
Vi søker om 1500 kr som skal gå til innkjøp av plastglass, alkoholfri cider/champagne og 
dekorasjon. Av dekorasjonen er det en del vi bruker på hver fest: serpentiner, hatter og ballonger. 
I tillegg søker vi om en sum på 120,- per fest til temadekorasjoner. Eksempelvis var sist 
fredagsfest et juleverksted, og vi hadde kjøpt inn pepperkaker, bomull og piperør. Vi har planlagt 
5 stk fester (den første fredagen i hver måned kl 14:02-14:12), med en budsjett på 300,- kr stk, 
totalt 1500,- kr. 
 

Styremiddag 
Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester. Vi er 8 stk 
styremedlemmer og forsøker å ta inn 3 stk interne. 
 
 

 

Øvrige detaljerte økonomi-greier: 
 

Foreningsdagen V19  Stykkpris Antall Total 

Premie  50,0 kr 5 250,00 kr 



 
Søknadsdato: 31.01.2019 

Marshmallows  35 3 105 

Spaghetti 20 2 40 
 
 
 

TOD-Talks V19  Stykkpris Antall Total 

Pizza og drikke 90,0 kr 35 3150,0 kr 
 
 

10-minutters fester Stykkpris Antall Total 

Tema-relatert pynt 120,0 kr 5 600,0 kr 

Faste elementer/cider 180,0 kr 5 900,0 kr 
 

 
 
 


