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Digitus  

Org.nr: 919 650 354  

Konto.nr: 1503.96.84834  

Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO  

E-postadresse: styret@digitusuio.no  

   

SØKNAD PROSJEKTSTØTTE V19  
Digitus søker om kr. 2315,- i prosjektstøtte for våren 2019. Digitus har per den 8.2.2019 kr 7108,8,- utestående 

til Fordelingsutvalget. Dette er hovedsakelig ubrukt semesterstøtte for vår 2018 og noe høst 2018. Vi søker 

dermed om at kr 2315,- omgjøres til prosjektstøtte for våren 2019, som beskrevet under. Digitus overfører 

gjerne resterende utestående beløp. Ønsker FU heller at det søkes om omfordeling ved fremtidige søknader, 

gjør vi så klart like gjerne det.  

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad  
Digitus har siden september 2018:   

- Gjennomført logolanseringsgest på Escape (september 2018) 

- Gjennomført vaffeltirsdager.  

- Gjennomført en eksamensworkshop (november 2018).  

- Deltatt på javafredager.  

- Stått på stand under foreningsdagen  

- Hatt styremøter og styremiddag  

- Avholdt generalforsamling (januar 2019)  

- Avholdt utvekslingsseminar (februar 2019) 

- Gjennomført skogstur  

- Hold eksamensfest i desember 

Mål for søknadsperioden  
Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:  

1) Gjennomføre flere sosiale arrangementer enn forrige semester og dermed passe på at både nye og 

gamle digøk-studenter trives.   

2) Gjennomføre flere faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.  

3) Promotere vår nye grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.  

Prosjektstøtte 
Digitus søker kr. 2315,- i prosjektstøtte fordelt på følgende poster:  

Post 1: Vaffelfredag  
Vi hadde vaffeltirsdager forrige semester og det var en stor hit. Vi fikk samlet IFI-studenter fra ulike retninger og 

skapt en hyggelig sfære inne på Fortran. Det skapte et godt miljø og var et hyggelig avbrekk i studiedagen til 

studentene og vi ønsker derfor å fortsette dette semesteret.   

Utgift  Kostnad  

Vafler familiepakning × 8  216,-  

Margarin (500g) × 3  90,-  
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Formfett × 2  80,-  

Syltetøy x 3  75,-  

Brunost 0,5kg  54,- 

Sum:  515,-  

Post 2: Rollup  
Digitus ønsker å øke sin synlighet på IFI og under andre arrangementer. Som en aktiv linjeforening søker vi 

derfor om støtte til en Rollup. Grunnet usikkerhet rundt kostnad søker vi om at opptil 1800,- kan omgjøres av 

ubrukte midler til dette formålet. Ettersom IFI-Spillutvikling og ProgSys søkte om dette forrige semester vil vi 

forhøre oss med dem om hvor det er best pris og tilgjengelighet.  

Utgift  Kostnad  

Rollup 1800,-  

  

 


