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SØKNAD SEMESTERSTØTTE V19 
Digitus søker om kr. 15 537,- i semesterstøtte.  Dersom vi får gjennomslag for vår søknad om vår 
prosjektstøtte, så har vi ved vurdering av denne søknaden en resterende gjeld på kr. 4793,8. Vi vil 
derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å få utbetalt 
kr 10 643,2,-. 

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

- Gjennomført logolanseringsfest 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 

Dere kan lese mer i rapporten vi har sendt inn til FU.  

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. 
4) Flere arrangementer som når ut til alle Ifi-studenter.  

Semesterstøtte 
Digitus søker kr. 15 537,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster: 

1) Styremiddag kr. 2 000,- 
2) Styreaktivitet kr. 1 600,- 
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3) Påskeeggjakt på IFI kr. 1 750,- 
4) Volleyballturnering kr.    987 ,- 
5) Eksamensworkshop kr. 7 950,- 
6) Internmøtemat kr.    500,- 
7) Bank og domene kr.    750,- 

 

Post 1: Styremiddag 
Styret har en jevn og økende aktivitet. Vi søker derfor om 2 000,- til styremiddager for dette 
semesteret. Styret har 9  styremedlemmer. 

Utgift  Kostnad 
Mat og Drikke  2000,- 

Post 2: Styreaktivitet 
Styret søker om 2 000,- til sosiale aktiviteter for styret dette semesteret. Vi planlegger å dra på 
MegaZone. 

Utgift  Kostnad 
MegaZone  1 600,- 

Post 3: Påskeeggjakt på IFI 
For å skape god stemning  før eksamensstresset begynner for fullt, ønsker vi å invitere alle 
studentene på IFI til å delta på en påskeeggjakt rundt Ole Johan Dahls hus og det nærliggende 
området. Vi ser for oss å ha ett “hovedegg” som man må løse en rebus for å finne, samt mange 
små egg som er gjemt overalt på instituttet. 

Utgift  Kostnad 
Påskeegg     250,- 
Godteri  1 500,- 

Post 4: Volleyballturnering 
For å gi IFI-studentene en grunn til å ta en pause i eksamenlesingen, ønsker vi å arrangere en 
volleyballturnering i mai. (OBS: dersom volleyball ikke lar seg gjøre endrer vi til en annen 
utendørsidrett/aktivitet) 

Utgift  Kostnad 
Premie til vinnerlag  150,- 
Innkjøp av volleyballer á 179kr * 3  537,- 
Innkjøp av fløyter til dommere á 50kr * 2  100,- 
Innkjøp av engangsgriller til lunsj  150,- 
Sum:   987,- 

Post 5: Eksamensworkshops 
Styret ønsker å gjennomføre tre eksamensworkshops dette semesteret. Til disse søkes det om 
gave til hver kursleder, samt pizza og brus til 20 deltakere pr. arrangement, da erfaringene fra i 
fjor tilsier at 2,5 timer ble noe lenge uten mat for deltakerne. 

Utgift  Kostnad 
Gave til kursholder (150,- × 3)  450,- 
Pizza (80,- × 30 personer × 3)  7200,- 
Brus (25,- × 4 flasker × 3)  300,- 
Sum:  7950,- 
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Post 6: Internmøte-mat 
Vi har flere interne som skal hjelpe til med arrangementer og PR. Vi ønsker å kunne tilby dem lett 
servering under arbeidsmøter. 

Utgift  Kostnad 
Lett servering  500,- 

 

Post 7: Bankutgifter 
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 443,-. 

Utgift  Kostnad 
Bank  750,- 
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