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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 switch-turneringer, til grillbonanzaer 
og pokerkvelder. Våren 2020 vil vi bl.a. stå for faglige presentasjoner fra ROBIN, aking i 
Korketrekkern, switch-turnering, bowling, lynforedrag (TOD-talks), og masse andre aktiviteter for 
studentene ved Robotikk og Intelligente systemer og hele ifi!  
 
Vi beklager at denne søknaden kommer litt sent, men håper det går bra siden det tross alt er 
tjuendedag jul. 
 
 
Totalt søker Mikro om 6757,- kr i støtte fordelt på følgende: 
 

● Aking 107,- kr 
● TOD-Talks 3150,- kr 
● Styremiddag 3500,- kr 

 
 

  

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no


 
Søknadsdato: 13.01.2020 

 

 
Mikro arrangerer aking 
Mikro har de siste årene arrangert aking i korketrekkeren, med varierende suksess først og fremst 
grunnet mangel på snø. Dette stopper ikke Mikro, som satser på en snøfull start på semesteret. 
Til våre akeglade oppmøtte ønsker vi derfor å servere kvikklunsj og solbærtoddy og søker om 2 
3-pakk med kvikklunsj og en flaske solbærsirup. ( 2*38 + 31). 
Vi søker 107.-kr. 
 

TOD-Talks 
Dette blir femte gang vi arrangerer TOD-talks, som er blitt et kjent og kjært arrangement for Mikro 
Vi er en linje der mange ligger langt ute mot ytterenden av nørde-skalaen og ikke er ukjente for å 
ta seg et skikkelig Wikipedia-raid når man finner et tema som interesserer. Denne (i stor grad 
meningsløse) kunnskapen ønsker vi å dele alle!  
Hvor farlig er det egentlig å bestige Mount Everest? Hva gjør A*-algoritmen så sexy? Hvor mange 
land er det egentlig som ikke grenser til noe hav? Intet tema er for dumt så lenge man virkelig vil 
fortelle om det!  
Vi har ikke fastslått dato enda, men ser for oss at arrangementet vil komme rundt mars-april, og 
forventer ca 35 deltakere. Vi søker om derfor om støtte til pizza og drikke (35 x 90 kr = 3150 kr)  
 
 
 

Styremiddag 
Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester. Vi er 8 stk 
styremedlemmer og forsøker å ta inn 3 stk interne. 
 
 
 

 

Øvrige detaljerte økonomi: 
 
 

Aking Stykkpris Antall Total 

Kvikklunsj 38 2*3 76 

Solbærsirup 31 1 31 

 
 

TOD-Talks V19  Stykkpris Antall Total 

Pizza og drikke 90,0 kr 35 3150,0 kr 
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