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Vedlegg om Mikros aktivitet H18/V19
Dere kan anse dette som en “weird flex”

Mikro har søkt om 3500 kr til styremiddag og legger ved dette dokumentet som begrunnelse
på hvorfor vi anser oss selv som en forening med “høy aktivitet”.
Vi var svært aktive høsten 2018, og vi sikter oss inn på å lage mye spennende morro også
dette vårsemesteret. Det forrige styret sto for mye sprell frem til oktober, for eksempel
“Linjeforeningenes Gaffaregatta”, hytteturen “Grillbonanza” der vi helgrillet et villsvin, en
rekke 10-minuttersfester og masse mer. Mer relevant derimot, er arrangementene vi har hatt
etter nyvalget. Det nye styret består av 8 personer valgt helst sist i september. I tillegg har vi
tatt inn 3 interne for noen uker siden, som utfører de samme arbeidsoppgavene som resten
av styret.
Vi har siden valget hatt disse arrangementene:

10-minuttersfester (5 okt, 2 nov, 7 des, 1 feb)
Mikro sørger hver måned for 10 minutter med full fest, som et avbrekk fra studiehverdagen.
Etter valget H18 arrangerte vi 3 temafester, i oktober, november og desember, og vi har også
rukket å ha en i februar på nyåret. Vi feiret bursdagen til Neil deGrasse, hyllet de døde og De
Dødes Dag i 10 minutter, arrangerte 10 minutter juleverksted, og da halve ifi dro på ifi-skitur
hadde vi som var igjen 10 minutter afterski. Det er jevnt over mellom 20 og 40 på disse
festene.

Midtveisbowling (8 okt)
Førsteårsstudentene på robotikk er så uheldige at de har midtveiseksamen i matematikk,
men som en trøst inviterte Mikro med på bowling, enten man hadde nevnte midtveis eller
bare ville være med på bowling en ettermiddag. Vi ble en liten gjeng på 16 stykk.

TOD-talks (10 okt)
Robotikkstudenter er stappfulle av ubrukelig kunnskap fra natteraid på wikipedia. Som
mange ganger før inviterte derfor Mikro på en kveld med miniforedrag og morro. Vi var
30-35.

Obligfredag med linjeforeningene (19 okt)
Strengt tatt ikke et mikro-arrangement, men vi stilte med både rom og hjelpende
andre-årsstudenter da linjeforeningene hjalp In1000-studenter med python-obliger.

Pokerturneringen (25 okt)
Den ærverdige pokerturneringen er en Mikro-tradisjon og avholdes hver høst. Siste
semester var intet unntak, og ble som så mange ganger før en stor suksess. Vi var 30
påmeldte.
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Juleølsmakingen (15 nov)
Enda et tradisjonsrikt innslag. Mikro ringer julen inn med spennende smaker fra fjerne land,
stort sett sverige. Vi smakte på 15 forskjellige øl og bedømte dem, sang julesanger og renset
paletten mellom hver øl med spekemat og julepølse. Vi var 34 stykk.

Aking (10 feb)
Mikro trosset høljeregn og satte ut til akebakken en søndag i februar. Regnværet virket
tydeligvis avskrekkende på mange, og pinlig nok var det bare 3 fra styret som kom seg til
bakken. Vi gir oss selv en mager klapp på skulderen for forsøket.

Foreningsdagen (12 eller 13 feb, husker ikke i farta)
Obligatorisk, men vi fører den inn likevel. Mikro stilte med stand på foreningsdagen, og var
også en drivende kraft bak linjeforeningenes rebusløp på foreningsdagen V2019.

Videre våren 2019
Mikro har ingen planer om å gi seg med hardkjøret, og ser frem til følgende arrangementer
dette semesteret:
-

-

-

Flere 10-minuttersfester: Hver første fredag i måneden. Merk av i kalenderen deres,
godtfolk. Dere er alle invitert!
TOD-talks: Robotikkstudenter er en utømmelig kilde til kunnskap
Foredrag/omvisning med ROBIN: Mikro allierer seg med master-gruppa til robotikk,
ROBIN, og inviterer på foredrag, pizza og omvisning. Vi må jo fylle kvota med faglige
arrangementer også.
Big-java-fredag med de andre linjeforeningene.
Escape Velocity 2.0: Helaften i escape i regi Mikro. Vi gjentar fjorårets suksess med
en ny byggekonkurranse, forhåpentligvis større og bedre enn noen gang. Deltakere
fanget i rommet, farer, utfordringer og ikke minst sære aliens. Dette er (som i fjor)
Mikros største og mest omfattende arrangement gjennom tidene.
Mikro leter også etter inspirasjon til flere arrangementer, da vi vil finne opp nye
spennende ting som ikke har vært gjort før. Gled dere til at denne listen vil vokse
utover året.
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