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Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Eirik Ølberg 
Verv: Leder 
Tlf: 45414172 
Mail: eirikolb@student.matnat.uio.no 
 
Vara-kontaktperson 
Cornelia Vassbotn 
Verv: Styremedlem 
Tlf: 46889923 
Mail: icvassbo@student.matnat.uio.no 
 
Søker  
MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer 
Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23 b 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.30.33491 
Org. nr: 991 739 815 
Mail: mikro-styret@ifi.uio.no 
 
 
Søknad om Semesterstøtte: 
 
Vi sendte søknad i etterkant av mai-møtet til utvalget, men så ble det stående som siste møte for 
våren. Vi tenkte naivt at alle søknader ville havne på sirkulasjon, men det burde vi selvfølgelig ha 
tatt initiativ til selv. Dette er derfor en revidert utgave av den tidligere innsendte søknaden, og vi 
håper utvalget vil ha forståelse for det store antallet ettersøknader (og glemte verb som ikke har 
blitt satt i fortid :). De fleste budsjettene fra originalsøknaden er stående, da vi brukte disse som 
utgangspunkt for innkjøpene vi faktisk gjorde.  
 
Totalt søker Mikro om 15,770 kr i støtte: 
 

- Olympiade 65 kr (ettersøknad) 
- Workshop Konkurranse 1,678 761 kr (ettersøknad) 
- GaffaRegatta 7,637 3,377 kr (ettersøknad) 
- Grillbonanza 9,200 kr 
- Java-fredag (ettersøknad) 2,367 kr (ettersøknad) 

 

Begrunnelser 

Ifi-olympiade 
Det ble twist. 
Mikro søker her om 65.- kr 

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no
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Mikros workshop-fadder-konkurranse  
På mandag ettermiddag i fadderuka arrangerte Mikro en bygge-konkurranse for alle 70 
fadder-barn! 
Som tidligere år ønsket vi å kickstarte fadderuken med et 2-timers event der hver faddergruppe 
fikk i oppgave å etter beste evne bygge en dingseboms med ekstremt tilfeldig tema, med 
begrensninger satt av vårt håndplukkede panel av kritiske dommere. 
Vi hadde en første-og andreplass der premiene var en kasse med gaffa-teip til hele 
faddergruppen for videre bruk på gaffafesten, men brukte eksisterende teip til dette.  
Mikro søkte her i originalsøknaden 1,678, men i etterkant brukte vi bare 761 kr. 

Linjeforeningenes GaffaRegatta™ 
Hva ville ifi vært uten gaffateip og bading i dammen? I fjor arrangerte Mikro i samarbeid med 
Linjeforeningene en gigantisk byggekonkurranse på tvers av alle linjer og alle kull! 
I år gjentok vi suksessen, og fredag den 23 august kl 16:15 (første fredagen etter fadderuken) så 
samlet vi alle deltakerne i kantina og som fikk den enkle men ærefylte utfordringen: Kom dere 
over Ifi-dammen! 
 
Til hjelp hadde de gaffateip, papp og søppelposer. Byggingen vil foregikk i rundt 90 minutter, fulgt 
av konkurranse/(bading) og premieutdeling. Hver linje deltok med én båt, og det ble delt ut 
premier for: 
 

● Vinner av GaffaRegattaen, valgt av linjeforeningenes eget dommerpanel 
● Mest spektakulære forlis 
● Krigerne som senket NTNU-båten 

 
Vi fikk pølsene til fadderstyret, medfølgende kull, lomper og sennep. Derfor kostet det ingenting 
for mat.  
 
Mikro søkte her om 7,637.- i originalsøknaden, men det endte med 3377 kr. 
 

Mikros hyttetur! 
I stolt tradisjon vil vi nok en gang arrangere en hyttetur der vi i år tilbyr helgrillet svin! 
Dette er det avsluttende trinnet i vår plan for fadderuken. Vi har leid Farmasihytta i hjertet av 
Nordmarka helgen 20. - 22. september, og på lørdagen tenner vi bål og snurrer svinet over 
flammene. Detter er en gyllen mulighet for førsteklassingene å bli kjent med andre studenter på 
linja på tvers av trinn! 
Da vi har mye å forberede og å bære så må vi dra opp med en mindre fortropp på fredagen, det 
er cirka 7,7 km oppover uten mulighet for motortransport. Vi vet at leie av hytte utover en dag ikke 
er noe FU pleier å støtte, men håper at FU skjønner at å be folk om å betale for å hjelpe til med 
forberedelsene ikke føles helt rett. Vi søker derfor om støtte til 10 sengeplasser første kvelden. 
 
Da både fjorårets event og året før det var en stor suksess med veldig lite som trengte korrigering, 
så er årets søknad ganske lik tidligere søknader. (se regnskap fra tidligere år HER) Det forklarer 
også hvorfor poster som “Mat tilbehør” ikke er mer detaljert - det er helt enkelt de vi brukte 2017 
skalert opp litt, helt likt som i fjor. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whhbcyc7_ywOoM3OgJic6CSAqWCaTJYdlRvexjqtPzI/edit?usp=sharing
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Mikro søker her om 9,200.- kr (496.- kr mindre enn 2017) 
 

Linjeforeningenes BigJava-fredag™! 
Linjeforeningene arrangerte i mars BigJava-fredag for førsteklassingene, og bestemte seg for å 
varte opp for sultne sjeler med pizza. Kort frist gjorde at Mikro spurte utvalget om det var en 
generelt positiv innstilling til å støtte maten, men samtidig lovet vi at vi først skulle søke instituttet. 
Grunnet en serie uheldige hendelser har det enda ikke blitt gjort, og vi legger oss paddeflate. 
Mikro ønsker å legge den pinlige hendelsen bak seg, og se fremover mot lysere tider. Løfter til 
tross ettersøker vi derfor FU om 2367 kr for pizza til ca. 30 personer.  
 

Detaljerte økonomigreier 
 
 
Ifi-Olympiade 
Twist x1 65.00 kr 

Total: 65.00 kr 
 
 
Mikro-Workshop fadder-konkurranse (Budsjett) 
 
Gaffa x20 (Premie) 1,298.00 kr 

Twist x4 320.00 kr 

Ballonger x3  60.00 kr 

Totalt: 1,678.00 kr 
 
Mikro-Workshop fadder-konkurranse (Faktiske utgifter):  
Pynt og materialer: 761 kr  
Premie: 0 kr 
 
 
 
GaffaRegatta (Budsjett) 
Gaffa (10 rull per linje, 5 linjer, totalt 50 rull) x 64,90 3,245.00 kr 

Søpplesekker (7 rull per linje, 5 linjer, totalt 35 rull) x  872.00 kr 

Mat (pølser) (15 kr x 200 deltakere) 3,000.00 kr 

Kull (100 kr x 2) 200 

Twist x4 (Premie) 320.00 kr 

https://www.biltema.no/bygg/teip/lerretsteip/lerretsteip-2000017574
https://www.biltema.no/hjem/oppbevaring/avfallshandtering/soppelsekk-10-pakning-2000041201
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Totalt: 7,637.00 kr 
 
GaffaRegatta (Faktiske utgifter) 
Gaffa og søppelsekker 3057.00 kr 
Mat (pølser) 0 kr 
Kull 0 kr 
Premie 320.00 kr 

Totalt: 3377.00 kr 
 
 
Hyttetur med helgrillet Svin 
NB! Dere finner detaljert budsjett og regnskap fra 2017 HER (Dette er utgangspunkt for årets søknad) 

 
Utgifter 

Svin -3,000.00 kr 

Mat tilbehør -2,000.00 kr 

Vin -2,200.00 kr 

Serveringsutstyr -1,000.00 kr 

Vedsekker -1,000.00 kr 

Bensin -500.00 kr 

Bærehjelp -1,500.00 kr 

Hytte -5,400.00 kr 

Totalt: -16,600.00 kr 
 
Inntekter 

Egenandel hytte 150kr x36 (Forventet 4 som sover i telt) 5,400.00 kr 

Egenandel mat 50kr x40 2,000.00 kr 

Støtte fra FU 9,200.00 kr 

Totalt: 16,600.00 kr 
 

Resultat 0.00 kr 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whhbcyc7_ywOoM3OgJic6CSAqWCaTJYdlRvexjqtPzI/edit?usp=sharing
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