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SØKNAD SEMESTERSTØTTE V20
Digitus søker om kr. 16 147,- i semesterstøtte. Dersom vi får gjennomslag for vår søknad om vår
prosjektstøtte, så har vi ved vurdering av denne søknaden en resterende gjeld på kr. 4045,63,-. Vi
vil derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å få
utbetalt kr 12 101,37,-.

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad
Digitus har siden september 2019:
-

Gjennomført innflytningsfest på nytt linjerom (euler) (september 2019)

-

Gjennomført to spillkvelder på Euler (september og oktober 2019)

-

Gjennomført tre eksamensworkshoper (november og desember 2019).

-

Gjennomført skogstur/hengekøyetur (oktober 2019)

-

Arrangert et bedriftsbesøk hos BDO. (September 2019)

-

Stått på stand under foreningsdagen

-

Hatt styremøter og styremiddag

-

Avholdt generalforsamling (november 2019)

-

Holdt eksamensfest i desember

-

Vært med på å arrangere Hawaiifest med de andre linjeforeningene.

Dere kan lese mer i rapporten vi har sendt inn til FU.

Mål for søknadsperioden

Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:
1) Gjennomføre ulike sosiale arrangementer som samler studenter på tvers av sosiale
kretser og grupperinger.
2) Gjennomføre faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.
3) Fortsette å promotere vår grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.
4) Flere arrangementer som når ut til alle Ifi-studenter.
5) Opprettholde et godt og varmt miljø blant studenter, spesielt blant studentene tilknyttet
Euler og DigØk.

1

Semesterstøtte

Digitus søker kr. 16 147,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Styremiddag
Styreaktivitet
Spillkvelder
Beerpongturnering
Kanonballturnering
Eksamensworkshop
Internmøtemat
Bank og domene
Generalforsamling

kr. 2 100,kr. 1 400,kr. 2 000,kr. 400,kr. 997 ,kr. 7 950,kr. 500,kr. 500,kr. 300,-

Post 1: Styremiddag
Styret har en jevn og høy aktivitet. Vi søker derfor om 2 100,- til styremiddager for dette
semesteret. Styret har 9 styremedlemmer.
Utgift
Mat og Drikke

Kostnad
2 100,-

Post 2: Styreaktivitet
Styret søker om 1400,- til sosiale aktiviteter for styret dette semesteret. Vi planlegger å dra på
Bowling.
Utgift
MegaZone

Kostnad
1 400,-

Post 3: Spillkvelder
Inviterer IFI-studentene til sosialisering på Euler med ulike spill. Arrangerte også dette for et år
siden og fungerte bra som et lavterskeltilbud.
Utgift
Brettspill
Snacks og brus
Sum:

Kostnad
500,1 500,2 000,-

Post 4: Beerpongturnering
Styre søker 375 kroner til å arrangere en beerpongturnering for studentene ved ifi.
Utgift
Premie til vinnerlag
Kopper
Bordtennisballer
Sum:

Kostnad
150,125,125,400,-

Post 5: Kanonballturnering
For å gi IFI-studentene litt fysisk aktivitet og mestringsfølelse, ønsker vi å arrangere en
kanonballturnering i februar. (OBS: dersom kanonball ikke lar seg gjøre endrer vi til en annen
aktivitet).
Utgift
Premie til vinnerlag

Kostnad
150,-

2

Innkjøp av kanonballer á 179kr * 3
Leie av lokale
Innkjøp av frukt
Sum:

537,120,150,997,-

Post 6: Eksamensworkshops
Styret ønsker å gjennomføre to eksamensworkshops dette semesteret. Til disse søkes det om
gave til hver kursleder, samt pizza og brus til 20 deltakere pr. arrangement, da erfaring tilsier at
en hel workshop er noe lenge uten mat for deltakerne.
Utgift
Gave til kursholder (150,- × 3)
Pizza (80,- × 30 personer × 3)
Brus (25,- × 4 flasker × 3)
Sum:

Kostnad
450,7200,300,7 950,-

Post 7: Internmøte-mat
Vi har flere interne som skal hjelpe til med arrangementer og PR. Vi ønsker å kunne tilby dem lett
servering under arbeidsmøter.
Utgift
Lett servering

Kostnad
500,-

Post 8: Bankutgifter
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 500,-.
Utgift
Bank og domene

Kostnad
500,-

Post 9: Generalforsamling
Ønsker å kunne servere noe godt til generalforsamlingen ettersom at det vil øke oppmøtet og at
færre blir sultne i løpet av generalforsamlingen.
Utgift
Snacks og brus

Kostnad
300,-
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