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Søknad om støtte - ProgSys 
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved bachelor- og 
masterprogrammet Programmering og Systemarkitektur (og Programmering og Nettverk) ved 
Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. 
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Punkt 1: 
Togafesten i studiestartuken:  
Fadderstyret skal ikke lengre ha ansvar for kveldsarrangementene i studiestartuken, og 
linjeforeningene har derfor fått ansvar for en av disse festene. Vi skal arrangere togafest i 
Escape, da det er noe vi har savnet på UiO, og søker derfor etter støtte til dekorasjoner. Vi 
ønsker å pynte med tøystoff, papirfikenblader o.l. Vi tenker også å dekke til flere av 
bærebjelkene i Escape som romerske søyler. Mye av dette ser vi for oss at vi kan sette sammen 
med papp, papir og litt tid. Arrangementet er åpent for alle. 
Togafest er noe vi ønsker å gjøre til en tradisjon, så alt som blir kjøpt inn vil kunne brukes 
senere.  
 

Stoff til oppheng 500,00 kr 

Annen pynt 500,00 kr 

Bonger til premier 720,00 kr 

Snacks 300,00 kr 

Totalt 2020,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 2020kr. 

  



Punkt 2: 
Festivaltelttur: 
Vi ønsker å fortsette det gode samholdet på linjen etter studiestartuken med en telttur med 
festivaltema. Dette vil være uken etter studiestartuken, 23.-24. august. Vi regner med at rundt 
30-50 studenter deltar, og vi ønsker å stille med mat og alkoholfri drikke. Vi kjøper inn mat ut fra 
antall påmeldte, men vi tar utgangspunkt i 50 deltakere, til tross for at det kanskje er i overkant 
optimistisk i tillegg til at prisberegningen også innebærer en god sikkerhetsmargin. 
 
 

Vare Kostnad 

Brødmåltider(50*1*15kr) 750,00 kr 

Pølsemåltider (50*2*35kr) 3500,00 kr 

Snacks 300,00 kr 

Totalt 4550,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 4550 kr. 
 

Totalt 
Togafest 2020,00 kr 

Festivaltelttur 4550,00 kr 

Totalt 6570,00 kr 
 
ProgSys søker dermed totalt om 6570 kr. Dersom søknaden innvilges, ønskes beløpet satt over 
på kontonummer 1503.97.86602.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eivind Grønlie Guren Sivert Schou Olsen 
Økonomiansvarlig Styreleder
 


