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Introduksjon 
Fadderstyret ved institutt for informatikk er en selvstendig komité som har ansvaret for å 
arrangere studiestartuka på Ifi. Vårt mål er å kunne tilby en god, inkluderende og innholdsrik 
introduksjonsuke for de nye studentene. 
 
Årets studiestartuke inneholder noen små forskjeller fra tidligere år, men holder seg relativt lik. 
De merkverdige endringene er at frokost utgår, slik at vi bare fortsetter med tilbud om lunsj (i 
tillegg til middag). Slik som fjoråret utgår IFI-blekka til fordel for en nettside. 
 
Beløpet vi søker i år er noe mindre enn tidligere år, dette er fordi fadderstyret har endret 
vedtektene sine, slik at vi ikke arrangerer arrangementer som inneholder alkohol. Det blir 
derimot noe økning i noen poster grunnet inflasjon, og økt studentmasse (tillegg til et nytt 
ansvarsområdet som omfavner årsenhet). 
 
Denne søknaden er beregnet som et sikkerhetsnett, fordi det er en usikkerhet på om 
administrasjonen kommer til å godkjenne søknaden vi har sendt. Totalt søker vi Instituttet om  
65 650 kr,-  i prosjektstøtte for årets studiestartuke. Dette beløpet består av følgende prosjekter: 

→ Lunsj: 15 500,- 
→ Middag: 24 400,- 
→ Mat og drikke til frivillige 10 000,- 

→ Opp-/nedrigg 5 000,- 
→ Rekrutterings grilling 1 500,- 
→ Faddergrilling 3 500,- 

→ Styremiddag (2 semestre): 5 000,- 
→ Markedsføring og representasjon: 2 750,- 

→ Stand (Foreningsdag mm.)    750,- 
→ Representasjon (Foreningsfesten)   500,- 
→ Nettside 1 500,- 

→ Gaver (premie) 7 000,- 
→ Gaffateip 4 500,- 
→ Olympiade 1 500,- 
→ Fotosafari 1 000,-  

→ Bank og kortgebyr 1 000,-  
 
 
  

 



Prosjekter 
 

Midlertidig utkast til ukeplan under studiestartuken 2019 

Lunsj 
Etter fjorårets erfaring har vi nå bestemt oss for å beholde lunsj, som viste seg å være en 
suksess. Dette er grunnet et større engasjement på lunsjen, som gir faddere og fadderbarn 
energi til å holde ut en hel dag med opplegg. Samtidig ønsker vi å gi muligheten for at alle skal 
kunne spise på IFI og ikke føle seg utenfor fordi de ikke kan/vil være med å spise lunsj et annet 
sted. 
 
Frokosten hadde derimot lite oppmøte kun bestående av noen få faddere, som kun stilte opp for 
å se om fadderbarna deres møtte opp. På grunn av lite oppmøte har vi derfor bestemt oss for at 
frokost utgår.  
 
Derfor vil vi tilby lunsj på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
Her har vi regnet med brødmat på 450 personer til 8.6,- per person. 
 

 



Totalt kommer prosjektet på 15 500,-. 

Middag 
Som tidligere år ønsker vi å tilby middag til de nye studentene, og fortsetter med tradisjonen 
med grilling. Det er da snakk om middag fra mandag til og med fredag. Fjoråret hadde 
budsjettert 28 000,- på middag, vi har gått ut fra egne erfaringer som matansvarlig 2018 hvor vi 
lå under budsjettet, som medfører minimeringen av posten fra 28 000,- til 24 400,- . 
 
Totalt kommer prosjektet på 24 400,-. 

Mat og drikke til frivillige 
Det har lenge vært diskutert å ha et felles arrangement for de som stiller frivillig som fadder, vi 
har derfor et ønske om å ha en felles grilling  for faddere som bidrar til nye relasjoner. 
Intensjonen er å lette på kommunikasjonen faddere imellom, slik at usikkerhet og andre 
problemstillinger som måtte dukke opp under studiestartuka kan fikses ved å evt. Snakke med 
andre faddere. Ved å ha en god kommunikasjon og tone mellom faddere, vil det gi en god 
opplevelse for faddere samt. bidra positivt på en direkte måte for faddergruppen. 
 
I år har fadderstyret bestemt seg for å stå for arrangementer som ikke inkluderer alkohol. CYB 
vil derfor stå for den tradisjonelle fredagsfesten i studiestartuken CTRL+ALT+DELETE. For å få 
dette arrangementet gjennomført under studiestartuka kreves det at frivillige faddere stiller til 
opp- og nedrigg, et kjent problem er at frivillig arbeid som krever krefter er lite populært med 
mindre det kommer en fordel. 
 
Fordi fadderstyret er de som har hovedansvaret for faddere og deres arbeidsoppgaver, ønsker 
vi å gi en liten gulrot til de fadderne som stiller til rigging. Akkurat denne arbeidsoppgaven synes 
vi skal få en gulrot, fordi det er tungt arbeid som krever tid (flere timer), men som også er en 
viktig byggestein for å kunne gjennomføre arrangementet til CYB. 
 
Totalt kommer prosjektet på 10 000,-. 

Styremiddag 
Som tidligere år ønsker vi å søke om styremiddag for to semestre (2500 kr pr semester). 
 
Totalt kommer prosjektet på 5000,-. 
 

 



Markedsføring og representasjon 
Vi ønsker å søke om midler til foreningsdagen. Som tidligere har fadderstyret deltatt med stand 
på foreningsdagen, hvor konkurranse(r) tar sted. I tillegg fortsetter vi som fjoråret med bruk av 
Squarespace til nettdrift, slik at det skal være lettere for oss og kommende styrer å gjøre 
endringer. Nettsiden vår skal være et hjelpemiddel for fadderbarn under studiestartuken, her 
kan de finne diverse informasjon som ukeplan, kontaktpunkter og liknende. Det skal også være 
et sted hvor IFI studenter skal kunne finne frem til fadder-søknaden.  
 
Totalt kommer prosjektet på 2750,-. 

Gaver (premier) 
For å øke engasjement rundt fadderstyrets arrangementer, ønsker vi å øke posten på gaver. I år 
er intensjonen vår at faddergruppene ikke bare deltar, men har et ønske om å fullføre 
olympiaden. Dette skal vi gjøre ved å øke stasen rundt vinnerlaget, ved å ha en hederlig 
premieutdeling med en liten ekstra oppmerksomhet ved siden av vandrepokalen. Vi har også 
andre diverse arrangementer som går gjennom hele uken, som fotosafari, der vinnerlaget også 
skal få en liten oppmerksomhet.  
 
I tradisjonens tro arrangerer vi gaffateip workshop i forkant av gaffateipfesten. Det ble opplevd 
under fjorårets studiestartuke at enkelte faddere måtte forlate faddergruppen sin for å kjøpe 
gaffateip, hvor de måtte legge ut egne penger. Derfor søker vi støtte som vi kan bruke på 
innkjøp av noen gaffateip, slik at alle skal få muligheten til å delta uten at dette skal medføre en 
altfor stor kostnad for faddere.  
 
Totalt kommer prosjektet på 7000,-. 

Bank og kortgebyr 
Som tidligere år ønsker vi å søke støtte til månedlige omkostninger og kortgebyr, som kommer 
ved drift av studiestartuken.  
 
Totalt kommer prosjektet på 1000,-. 
 
  

 



Budsjett og regnskap 

 


