Fordelingsutvalget
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
01.04.19
Søker:
ProgSys
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontaktperson:
Hans Christian Tranøy Jenvild
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf.: 98187856
E-post: hanscje@ifi.uio.no
Kontonr: 1503.97.86602
Totalt beløp: 4886 kr

Søknad om semesterstøtte - ProgSys
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur (og Programmering og Nettverk)
ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Punkt 1:
Kake til foreningsfesten:
Vi ønsker å delta i kakekonkurransen på foreningsfesten, og søker derfor om støtte til dette.
Kakeingredienser

150,00 kr

Totalt

150,00 kr

Til dette punktet søker vi om 150 kr.

Punkt 2:
Kakefredag:
Vi har i løpet av semesteret hatt tre kakefredager på Bliss som har vært en suksess. Vi
planlegger å ha to til i løpet av semesteret. Vi har satt en makspris på 75 kr pr kake og vi
lager tre-fire kaker pr. kakefredag. Vi ønsker også å stille med kaffe, da kake og kaffe klaffer
godt. Vi har også arrangert kakefredager tidligere i semesteret, og søker om tilbakebetaling
på utlegg for kakefredagen som ble holdt 29. mars. Kaffen ble det betalt fullpris for, da det
var noen kommunikasjonsmisforståelser. Vi regner med å betalte 16 kr for denne videre,
som vi har gjort tidligere.

Vare

Kostnad

Vedlegg

Kakefredag 29.03.19
Kaker
Kaffe

235,00 kr

1, 2, 5

40,00 kr 4

Kakefredag april
Kaker (4 stk á 75 kr)
Kaffe

300,00 kr
16,00 kr

Kakefredag mai
Kaker (4 stk á 75 kr)
Kaffe
Totalt

300,00 kr
16,00 kr
907,00 kr

Beløp etter første og andre kakefredag

Til dette punktet søker vi om 907 kr, se vedlegg 1,2,4 og 5.

Punkt 3:
Styresosialisering med middag:
Det ble laget kake til Big Javafredag den 1. mars, og vi søker om støtte til å tilbakebetale
dette.
Kake til Big Javafredag

125,00 kr

Totalt

125,00 kr

Til dette punktet søker vi om 125 kr.

Punkt 4:
Styresosialisering med middag:
Linjeforeningen har vist en god innsats på den sosiale og faglige fronten. Dette semesteret
har linjeforeningen arrangert flere kakefredager, Big Javafredag, og flere mindre sosiale
tiltak for å bedre samholdet for studentene på linjen. Nytt styre har også nettopp blitt valgt,
og vi ønsker å benytte muligheten til teambuilding og erfaringsutveksling med det gamle
styret. For å styrke samholdet i det gamle styret, og for å gi en siste takk til det gamle styret
for innsatsen de har gjort, og søker derfor om støtte til en styremiddag etterfulgt av bowling
på 3000 kr.
Styremiddag

3000,00 kr

Totalt

3000,00 kr

Til dette punktet søker vi om 3000 kr.

Punkt 5:
Bankkostnader
Vår 2018 og høst 2018 er etterbetalinger. Vår 2019 er hva vi budsjetterer
Vår 2018

310,00 kr

Høst 2018

209,00 kr

Vår 2019

310,00 kr

Totalt

829,00 kr

Frie midler høst 2018
Vi brukte 52 kroner fra våre frie midler forrige høst på pappkopper til Bliss

Hva vi skylder FU
Etter vårt regnskap så skylder vi FU 5691 kr fra høsten 2018
Vi vil gjerne få trukket fra 52 kroner for frie midler for våren 2019

Totalt
Kake til foreningsfesten

150,00 kr

Kakefredag

907,00 kr

Styresosialisering

3000,00 kr

Bankomkostninger

829,00 kr

Gjeld til FU (minus frie
midler)
Totalt

-5639,00 kr
-753,00 kr

ProgSys søker dermed totalt om 4886 kr, og vil da tilbakebetale 753,00 kr dersom
søknaden innvilges, vil beløpet bli satt over fra kontonummer 1503.97.86602.
Med vennlig hilsen
Hans Christian Tranøy Jenvild
Avtroppende Økonomiansvarlig

Sivert Schou Olsen
Leder
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