Søknad om semesterstøtte fra FU
Kontaktperson
Tonje Røyeng
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 91829066
Mail: okonomi@defi.no

Søker
DEFI
Kontonummer:1503.62.37160
Org. nr: 915 439 721
Mail: styret@defi.no

DEFI:
Vi er linjeforeningen for Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Vi jobber for et bedre sosialt
og faglig miljø blant studentene ved linja. Siden sist har vi hatt to workshopper rettet mot
designstudenter, avholdt generalforsamling, deltatt på Javafredager, motivert studenter i
eksamensperioden med sunn snacks på linjerommet, stått på stand på foreningsdagen og
fått fire interne. Dette semesteret har vi planer om å holde generalforsamling, utflukter til
aktiviteter som minigolf eller lignende, hjelpe med linjeforeningsarrangement, og
IN1060avslutningen som alltid.

Oversikt
Hva vi søker til:

Hvor mye vi søker om:

Generalforsamling

300,

Styremiddag

2500,

Bankgebyrer

80,

Omfordeling

1626.5,

Totalt

1253.5

Generalforsamling
Vi skal ha (har hatt?) generalforsamling, og vil gjerne kjøpe inn snacks og brus!
Snacks og brus

300,

Total

300,

Styremiddag
Dette semesteret har vi jobbet mye med å rekruttere og organisere interne i foreningen, vi
har hatt en workshop, og planlegger flere små arrangementer så fort det nye styret er på
plass. Vi skal også hjelpe til med å arrangere linjeforeningsarrangement og
IN1060avslutning.
Styremiddag

2500,

Total

2500,

Bankgebyrer
DNB trekker litt penger for transaksjoner hele tiden, søker om et litt større beløp for å dekke
dette gjennom semesteret.
Omkostninger

80,

Total

80,

Omfordeling
Søker om omfordeling av midler fra tidligere søknader.
Søknad nr. 18 H18

425,

Søknad nr. 27 V19

1201.5,

Total

1626.5,

Budsjett V19
Vi søker ikke penger til arrangementer utover workshoppen vi allerede har søkt om penger
til, fordi vi planlegger å ha arrangementer hvor vi organiserer en felles tur til aktiviteter som
minigolf eller lasertag, hvor deltakerne betaler selv.
Post:
Arrangementer

Inntekter:

Utgifter:
0

0

300

300

Styremiddag

2500

2500

Bankgebyrer

80

80

2880

2880

Generalforsamling

Totalt

Regnskap H18
Dette gjelder for siste søknad, og da siste leverte rapport, ettersom vi ikke hadde en
spesifikk semestersøknad forrige semester.
Post:

Støttet med:

UX Workshop

Brukt:
2400

2387.6

Generalforsamling

300

240.9

Eksamensmotivasjon

200

197,9

20

20

2920

2648.5

Bankgebyrer

Totalt

Periodens resultat: 271.5,

