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Søknad om å rette opp i krøll i LI:ST sin 
økonomi 
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 
Nåværende økonomiansvarlig oppdaget da hun gikk gjennom regnskapet for forrige 
semester (H19) at det hadde vært et par feil i den første semestersøknaden. Mens det kan 
forklares med at daværende/avtroppende økonomiansvarlig skrev søknaden i hui og hast 
(han var blitt tatt opp på Politihøyskolen!), er dette selvfølgelig noe som skulle ha blitt gått 
nøyere gjennom og blitt fanget opp før søknaden kom FU i hende. Vi beklager så meget for 
feilen, og lover å se på rutinene våre for å forhindre at slike ting skjer i fremtiden. 
________________________________________________________________________ 
 
Oversikt 
 
Totalsum søknad: 712,4 kr. 
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Detaljer / Kilden til krøll 
 

 
 
Figur 1: Utsnitt fra første semestersøknad h19, dato 03.09.2019 
 
Som nevnt over var første semestersøknad høsten 2019 skrevet av avtroppende 
økonomiansvarlig. Mens budsjettet for hver enkelt post er riktig, ser vi i figur 1 at summen for 
arrangementer er “nn kr” og at totalsummen for søknaden ikke stemmer overens med 
summen av hver enkelt post. Her har den som skrev søknaden brukt en mal fra en tidligere 
søknad, og glemt å oppdatere tallene. Vi beklager. 
 
Summen for arrangementkostnader skulle vært 8800 kr, som gir en totalsum for søknaden 
på 13340 kr. 
 
Mottatt beløp var 12.627,60, som gir en differanse på 712,4 kr. 
 
Vi ønsker å motta disse pengene, slik at regnskapet for høst 2019 kan skrives uten å måtte 
ta høyde for denne feilen. I vår andre semestersøknad for høst 2019 tok vi høyde for at vi 
hadde fått korrekt beløp inn på konto, se nederst på side 3 i “Søknad om semesterstøtte til 
LI:ST for høsten 2019 - vol 2” fra andre møte høst 2019. 
 
Oppgjør av gjeld og fullstendig regnskap og budsjett for perioden kommer med 
semestersøknaden for vår 2020 til neste FU-møte. 
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