
 

 

 

 
Søknad om midler fra FU 

 

Kontaktperson  
Steffen Ekeberg Bråten 
Verv: Økonomiansvarlig  
Tlf: 40 72 18 81 
Mail: steffeeb@student.matnat.uio.no  

Søker  
DEFI  
Kontonummer: 1503.62.37160  
Org. nr: 915 439 721  
Mail: designforeningen@ifi.uio.no  

 
DEFI: 
Vi er linjeforeningen for Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Vi jobber for et bedre sosialt 
og faglig miljø blant studentene ved linja. I slutten av semesteret vil vi holde 
IN1060-avslutning i Escape som vanlig. Deretter ønsker vi å holde noen arrangementer som 
et “Brownies og is” arrangements som skjer ihvertfall en gang i måneden. Vi ønsker også å 
søke støtte til arrangementer i fadderuka som kommer til høsten.  
 
 

Hva vi søker til:  Hvor mye vi søker om: 

Designavslutning  1200,- 

Fadderuke  1265,- 

Olympiade  200,- 

Brownies og is  234,- 

Designkvelder  800,- 

Totalt  3699,- 

 
 
 



 

Designavslutning 
Designfesten er en fest i samarbeid mellom Defi og IN1060-ansvarlige som skal være på 
Escape 14.06. Det skal være visning av IN1060-videoer, quiz og pizza-servering. Defi stiller 
med et dommerpanel som skal kåre to vinnere av videokonkurransen. Fra 18:00 er escape 
åpen for alle, men vi arrangerer premieutdeling og quiz. 
 

Prosjektvideopremie x 3  750,- 

Quiz-premie  300,- 

Takk til dommerne x 3  150,- 

Total  1200,- 

 

 
Fadderuke 
Vi ønsker å kjøpe popsockets til alle de nye designstudentene som kommer til høsten. 
Dette er for å lage et samhold mellom designstudentene. Vi prøvde i fjor med pins som alle 
designstudentene fikk under olympiaden når de kom på posten ved Euclid, men dette var 
ikke en stor suksess. Derfor vil vi prøve med popsockets med DEFI logoen på i år. Dette 
kommer på rundt 120$, men vi søker om 1000kr i støtte og resten tar vi i egenandel i 
mellom styret.7 
 
Vi ønsker også å holde noen sosiale arrangementer på Euclid i fadderuken og vil gjerne 
søke om duker slik at det ikke blir så mye søl på bordene. 
 
I fadderuken ønsker vi å ha et arrangement med designfadderbarna og faddere. 
Arrangementet er enda under planlegging, men det kommer til å bli noe aktiviteter og 
grilling. Derfor søker vi om støtte til engangsgriller. 
 

Popsockets  1000 ,- 

Duker   150,- 

Engangsgriller x 5  115,- 

Total  1265,- 

 
 
 
 



 

Olympiade 
Til olympiaden i fadderuken ønsker vi å¨søke om snacks som vi gjorde i fjor da dette lager 
god stemning blant fadderbarna. 
 

Snacks  200,- 

Total  200,- 

 
 
Brownies og is - arrangementer  
Vi i DEFI ønsker å søke om brownies og is nettopp for at vi kan holde et brownies og is 
arrangement for studentene på design. Dette skal være med å øke den sosiale 
samferdselen på linja. Stort sett alle liker brownies og is så vi tror dette kommer til å bli en 
suksess om vi får støtte for det.  

Vanilje is   (45x2) 90,- 

Brownies Mix  (48x3) 144,- 

Total  234,- 

 
 
Designkvelder 
Vi ønsker tradisjonen tro å ha ukentlige Python-fredager på begynnelsen av neste semester. 
Søker om penger til snacks til 4 fredager.  
 

Snacks x 4   800,- 

Total  800,- 

 
 


