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Søknad om semesterstøtte til LI:ST for 
høsten 2019 - vol 2 
 
Søker 
LI:ST - Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.54.41171 
 
Kontaktperson 
Tita Ranveig Enstad 
Økonomiansvarlig  
Telefonnummer: 45950980 
E-post-adresse: titare@ifi.uio.no 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Begrunnelse for søknad 
LI:ST-styret kom litt sent igang og søker dermed om utvidet semesterstøtte for H19. Vi har 
fått inn en del nye styremedlemmer med gode ideer til arrangementer, og har også sett på 
oppdaterte takster for pizza-arrangement. I tillegg søker vi penger til en kaffekanne, da de 
fleste arrangementene innebærer kaffe, og det er fint å kunne brygge 2 L på forhånd. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Oversikt  
 
Totalsum søknad: 3158 kr. 
 
Arrangementskostnader,    totalt 2759 kr: 

Foreningsdagen 109 kr 
Oblighelp  300 kr 
Høsttur  400 kr 
Halloween-workshop  500 kr 
Filmkveld            1100 kr 
Fagrelevant workshop 300 kr 
Vårfag Q & A  150 kr 

 
Inventar,                                  totalt 399 kr: 

Kaffekanne 399 kr 

mailto:titare@ifi.uio.no
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Detaljer 
 
Arrangementer: 

 
1. Foreningsdagen 

Dato: 01.10.2019 
Budsjett: 109 kr 
Vi vil i år som alle år bake en kake til vår stand på foreningsdagen, da dette gir oss  
mange besøkende og hjelper å promotere LI:ST. Vi søker 109 kr til kakeingredienser.  

 
2. Oblighjelp 

Dato: 03.10.2019 
Budsjett: 300 kr 
Vi ønsker å ta ekstra godt i mot studentene som går første semester, og arrangerer  
oblighjelp på fortran 3.oktober. Dette passer også fint med avreise danskebåtturen  
dagen etter, slik at ingen studenter skal måtte stryke et fag fordi de er med på noe  
sosialt. En IN1000-gruppelærer i LI:ST-styret er ansvarlig for arrangementet. 
Arrangementet varer i 3 timer, og vi søker 300 kr til “kaffe og snæks”. 

 
3. Høsttur 

Dato: 20.10.2019 
Budsjett: 400 kr 
For våre medstudenters helse ønsker vi å få dem bort fra skjermene en søndag i  
oktober. Vi tar turen ut i skogen for å puste frisk luft og kikke på fargeglade blader.  
Vi planlegger å lage et lite bål og søker 100 kr til ved, og 300 til pølser og tilbehør.  
 

4. Halloween-workshop 
Dato: 01.11.2019 
Budsjett: 500 kr 
Vi søker 500 kr til ansiktsmaling, feik blod, lateks og snæks til vår 
halloween-workshop på Fortran 1. november. Alle studenter er invitert til å komme og 
bli skumle, og så drar vi ned i Escape senere for å gjøre det ekstra uhyggelig. Vi 
hadde en vellykket halloween-workshop i fjor, og håper på enda fler deltakere i år om 
vi kan stille med litt sminke til de som ikke har det selv også. 
 

5. Filmkveld 
Dato: 07.11.2019 
Budsjett: 1100 kr 
Etter å ha gått gjennom vedtektene til FU, ser vi at taket for støtte på 
matarrangement er 90 kr per hode, ikke 80 som vi hadde regnet med i vårt tidligere 
budsjett. I tillegg har styremedlemmer påpekt at vi har hatt godt oppmøte på 
arrangementer, og bør regne med 30 deltakere og ikke 20, som tidligere antatt. Vi 
ønsker derfor å ha 90 kr/pers * 30 personer = 2700 kr til vår filmkveld. Da vi allerede 
har fått 1600 kr av FU, søker vi altså om mellomlegget. 
 

https://www.facebook.com/events/827884124366070/
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90 kr * 30 personer 2700 

Allerede innvilget i semestersøknad -1600 

Total 1100 
 

 
6. Fagrelevant workshop 

Dato: 15.11.2019 
Budsjett: 300 kr 
Vi ønsker å inspirere og bidra til faglig utvikling, og arrangerer derfor en workshop  
med Jupyter Notebook, et verktøy som er veldig relevant for interesserte i  
språkteknologi og maskinlæring. Vi skal ha to nivåer på oppgavene, slik at både 
erfarne og mindre erfarne studenter får utbytte av workshopen. Vi søker 300 kr til 
kaffe, kake og snæks, da workshopen vil vare i >3 timer. 
 

7. Vårfag Q&A 
Dato: ??.11.2019 
Budsjett: 150 kr 
Forrige semester hadde vi et vellykket “Høstfag Q & A”-arrangement, og ønsker å  
arrangere tilsvarende arrangement for dette semesteret. Det innebærer at studenter 
presenterer artige og ikke-så-artige vårfag de har tatt, slik at det blir enklere å velge  
for de som lurer på hvilke fag de skal melde seg opp til. Søker 150 kr til kaffe og 
druer. 
 

Inventar: 
 

8. Kaffekanne 
Budsjett: 399 kr 
Da mange av våre arrangementer innebærer kaffedrikking (vi er jo tross alt 
studenter!) søker vi 399 kr til denne kaffekannen slik at vi kan brygge på forhånd og  
holde kaffen varm.  
 

 
Allerede mottatt på forrige FU-møte:  
Totalt 13340 kr: 
• Arrangementskostnader: 8.800 kr 

Generalforsamling: 300 kr 
Danskebåttur: 6000 kr 
Filmkveld med pizza: 1.600 kr 
Eksamenshjelp: 300 kr 
Joleverkstad: 600 kr 

• Mat og drikke til frivillige: 3.500 kr 
Styremiddag: 3.500 kr 

• Bankutgifter: 40 kr 
• Frie midler: 1.000 kr 
 

https://www.power.no/kjoekkenutstyr/kaffe-og-te/kaffekanne/senz-secj25ss-kaffekanne/p-645220/?fbclid=IwAR1ha8gUWTbyigg3FSgCsaROdYiwwzaiKgOC9mEhxmAv1ftU5NlmtgVP650
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Regnskap for forrige semester: 

 


