
 
 

 

 
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. Allerede i starten av semesteret har vi arrangert 
en grillkveld i Frognerparken der vi kjøpte inn engangsgriller og lagde god stemning. Vi har 
også holdt vårt første brownies og is arrangement. I tillegg har vi hatt generalforsamling og 
vårt første designkveld “Defi fagkveld”. Vi ønsker vi å ettersøke penger for 
generalforsamling og et brownies&is-arrangement. Til slutt vil vi arrangere brownies & is 
arrangement en gang til dette semesteret siden det ble en stor suksess første gangen, og 
pizza for workshop. 
 

Hva vi søker til:  Hvor mye vi søker om: 

Generalforsamling  185,- 

#1 Brownies & is   455,- 

#2 Brownies & is  339.9,- 

Workshop dag 2  2400,- 

Bankgebyrer  82.5,- 

Styremiddag  2500,- 

Omfordeling  -108.9,- 



Totalt  5853.5,- 

 
Generalforsamling 
Vi har hatt generalforsamling og vi ettersøker for snacks og brus.  Her er en oversikt over 
hvor mye penger som ble brukt til generalforsamling:  
 
Ettersøker om generalforsamling som har blitt holdt 

Snacks   175.10 ,- 

Pappbeger  9.90,- 

Total  185,- 

 

Brownies og is - arrangementer  
Vi i DEFI ønsker å søke om brownies, is og servise 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. Vi hadde nettopp vårt første brownies & is-arrangement onsdag 
04.09 og det ble en stor suksess med 80+ som var innom.  
 
Derfor ønsker vi å holde dette arrangementet to ganger til dette semesteret og søker derfor 
om penger for to arrangementer. Et av styremedlemmene kjøpte inn engangsservise og det 
viste seg å være lurt da man ikke får spist mye is på kun serviett. Vi ønsker derfor å søke om 
servise denne gangen. Vi hadde 50 engangstallerkener, men disse var borte innen 15 
minutter samt engangsskjeer som også ble kjøpt inn.  
 
Lista under viser en oversikt over en sum som trengs for et arrangement. Grunnen til at vi 
valgte en vanlig brownies mix og fire langpanne er fordi vi også ønsker å lage en vegan 
brownie og fire vanlige store, da det var etterspørsel etter et vegan alternativ. Vi merket på 
vår første testrunde av brownies og is at de “vanlige” var mest populære, så derfor 
nedgraderer vi fra en langpanne til en vanlig kake i stedet. 
 
#1 Søker penger om et nytt brownies&is-arrangement 

Vanilje is   (45x2) 90,- 

Brownies Mix (Langpanne)  (50x3) 150,- 

Brownies Mix (Vanlig)  30,- 

Brownies Mix (Glutenfri)  45,- 

Engangsskjeer  (20x4) 80,- 



Papptallerken  (30x2) 60,- 

Total sum  455,- 

Siden søknaden vår ikke ble med på første FU møte har vi allerede hatt et 
brownies&is-arrangement. Dersom ettersøker vi penger for det arrangementet som har 
vært, i tillegg til at vi søker penger om enda et arrangement. Tabellen under viser en 
oversikt over penger som ble brukt for arrangementet.  
 
#2 Ettersøker for et arrangement som allerede har blitt holdt 

Bestikk  105.4,- 

Toro Brownies  192,3,-  

Vaniljeis  42.2,- 

Total sum  339.9,- 

 

 
Workshop dag 2 
Vi har tidligere hatt UX- og Sketch workshop som har gått bra, og vi ønsker derfor å ha et 
lignende arrangement rettet mot designstudenter. Denne gangen skal vi  samarbeide med 
gruppelærere i IN1050 og workshoppen er delt inn i to dager. Den første dagen blir mer 
som en Defi fagkveld hvor studenter fra alle trinn kan komme, men vi vil fokusere mest på 
førsteklassingene. På workshop dag 1 skal vi presentere forskjellige måter å prototype på, i 
tillegg til at vi skal live-prototype. Siden vi allerede har søkt penger om 4 designkvelder er 
denne regnet som en designkveld hvor vi bare kjøper inn snacks og brus.  
 
Til workshop dag 2 ønsker vi å servere pizza til deltakerne. Her skal vi ha med 
påmeldingsskjema og begrenser antall plasser til 30. På denne workshoppen skal vi ha et 
case som deltakerne skal løse med forskjellige typer prototyper. Siden det kommer til å 
vare noen timer fra 16:00 og utover ønsker vi å søke penger til mat og drikke.  
 

Pizza (30*70,-)  2100,- 

Drikke (30*10,-)  300,- 

Total sum  2400,- 

 
 



 
 
 
Bankgebyrer 
DnB trekker litt bankgebyrer for hver måned. Vi søker om å få tilbake pengene for 
bankgebyrene i august og september. 
 

Bankgebyrer august (Bilag 1)  40,- 

Bankgebyrer september (Bilag 7)  42.5,- 

Total sum  82,5,- 

 
Styremiddag 
Defi har fått et nytt styret og i den anledning ønsker vi å ha en styremiddag slik at 
styremedlemmene kan bli bedre kjent med hverandre. 
 

Styremiddag  2500,- 

Total sum  2500,- 

 

Omfordeling 
Etter enighet med FU, søker vi om omfordeling fra tidligere en tidligere søknad. 

Søknad nr. 34  -108.9,- 

Total sum  -108.9,- 

 
Budsjett H19 
For nå søker ikke Defi mer penger enn det som er listet her siden vi søkte penger ved siste 
møte forrige semester. Vi holder tett kontakt med gruppelærere i IN1050 og Joshi fordi vi 
skal holde designkvelder sammen med designstudentene som også vil bli knyttet opp til 
obligene deres.  
 
Den første designkvelden ble holdt som “Defi fagkveld” hvor folk kunne komme på Euclid 
og jobbe med forskjellige obliger, i tillegg få hjelp av gruppelærere i IN1050. To av disse 
designkveldene vil bli arrangert som en workshop hvor de skal lære seg om prototyping 



som da er knyttet til IN1050 oblig 3 og 4. Og et vil bli arrangert som et designforedrag. Dette 
hadde vi i fjor også hvor en designer fra USIT fortalte hvordan det var å jobbe som 
interaksjonsdesigner og holdt foredrag om metoden Google-sprint, men dette har vi 
allerede søkt penger for.  

Post  Inntekter  Utgifter 

Generalforsamling  185  185 

#1 Brownies og is  455  455 

#2 Brownies og is  339.9  339.9 

Workshop dag 2  2400  2400 

Bankgebyrer  82.5  82.5 

Styremddaig  2500  2500 

Totalt  5962,4  5962,4 

 
Regnskap V19 
Dette gjelder for siste semesterstøtte-søknad og sist leverte rapport. 
 
Post: Støttet med: Brukt: Bilagnr. Kommentarer: 
Generalforsamling 239 238.7 39  

Styremiddag 2500 2391.4 
10(H19-V20 
regnskap) 

Styremiddag og 
drikke til middagen, 
ble litt senere pga 
vanskelig å finne 
tid rett før 
eksamensperioden 
grunnet obliger og 
deltidsjobber 

Bankgebyrer 80 80 23, 28, 31, 35, 38, 41 

Er 1.5kr mer enn 
det vi søkte, men 
denne kronen 
dekker vi med frie 
midler samt andre 
bankgebyrer som 
kom med i sommer 

Totalt 2819 2710.1   
 



Søknadsreferanse:  xx 


