
 
Søknadsdato: 30.9.2019 

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Eirik Berg 
Verv: Leder 
Tlf: 48088426 
Mail: eirberg@ifi.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  
Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter og for 
å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra presentasjoner av bedrifter og 
forskningsgrupper, til grillbonanzaer og byggekonkuranser. Høsten 2019 vil vi bl.a. stå for 
pokerturnering, juleølsmaking og andre aktiviteter for studentene ved Robotikk og Intelligente 
systemer og hele ifi!  
 
 
 
Totalt søker Mikro om 11 569 kr i støtte fordelt på følgende: 
 

● Pokerkveld 3850,-  
● Juleølsmaking 4000,- 
● Styremiddag 3500,-  
● Generalforsamling   219,-  

 
 
 

  

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no


 
Søknadsdato: 30.9.2019 

Pokerkveld 

Senere i høst vil vi arrangere den tradisjonsrike pokerkvelden til Mikro. Det blir fart, spenning og 
og lovlig gambling i kjent Las Vegas-stil. 
Vi stiller med pizza, brus, snacks og en premie til de heldigste talentene. 
Vi beregner at arrangementet vil koste 3850,- 
 

Juleølsmaking 

Mikro avslutter et aktivt semester med et smell, og inviterer til den svært tradisjonsrike 
juleølsmakingen. I fjor havnet arrangementet totalt rett under 8100 kr. Da hadde vi en egenandel 
totalt på litt over 6000 fra  31 deltakere. Fra tidligere år var egenandelen på 200 kr, i år har vi valgt 
å nedjustere denne, fordi vi så av fjorårets rapport at det var rom for nedjustering. Dermed tenker 
vi en egenandel på 150 kr, med 31 deltakere, slik at egenandelen blir på 4650 kr.  
Vi søker derfor 4000,- 
 
 

Styremiddag 

Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester, vi er 8 stk 
styremedlemmer. 

 
Generalforsamling snacks 

Tradisjonen tro, ettersøker Mikro igjen penger til generalforsamling. Dette grunnet nytt styre, og 
en ny ansvarsfordeling:+). Vi søker derfor om 219 kr. 
Vi søker 219,- 
 
 
Mikro beklager ettersøknaden. 
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Øvrig detaljert økonomi: 

 

Pokerkveld H19 Total 

Drikke 350 kr 

Pizza 2800 (35pers x 90kr) 

Snacks 300 kr 

Premier 400 kr 

Til sammen 3850 kr 

 

 

Juleølsmaking H19 Total 

  

Drikke (totalpris med egenandel 7750,-) - 3100 kr 

Mat  - 800 kr 

Plastglass - 100 kr 

Totalt - 4000 kr 

 
 

Inntekter til juleølsmaking 

Egenandel juleølsmaking 4650 kr 

Støtte fra FU 4000 kr 

Totalt 8650 kr 

 
 

 
 
 
 


