
 

 

 
SEMESTERSTØTTE V20 
Dato: 20.01.2020 

 

Kontaktperson  
Steffen Ekeberg Bråten 
Verv: Økonomiansvarlig  
Tlf.: 40 72 18 81 
Mail: steffeeb@student.matnat.uio.no  
 

Søker  
DEFI  
Kontonummer: 1503.62.37160  
Org. nr: 915 439 721  
Mail: designforeningen@ifi.uio.no   

Defi er linjeforeningen for Informatikk: Design, bruk, interaksjon. Vi jobber for et bedre sosialt 
og faglig miljø blant studentene ved linja. Dette semesteret ønsker vi å arrangere fem 
brownies og is-arrangementer med tema, workshop med prototyping, generalforsamling og 
IN1060-avslutning i Escape. Vi har som mål dette semesteret å holde flere arrangementer 
som når ut til flere IFI-studenter og ikke bare designstudenter - både faglig og sosialt!  
 

Hva vi søker til:  Hvor mye vi søker om: 

1: Brownies og is-arrangementer   2.990,- 

2: Workshop med prototyping    2.400,- 

3: Styremiddag    2.500,- 

4: Generalforsamling  300,- 

5: Designavslutning  1.200,- 

Totalt    9.390,- 

 
1: Brownies og is-arrangementer 
Defi ønsker å søke om penger til 5 x Brownies og is-arrangementer dette semesteret. Vi 
startet med dette forrige semester og ble en stor suksess. Dette skal være med å øke den 
sosiale samferdselen på linja. Til dette semesteret ønsker vi å ha temabaserte 
arrangementer, dette er for eksempel temaer som valentines, kvinneuka, påske/aprilsnarr 
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og Star Wars-tema. Listen under viser en detaljert oversikt over hvilke ingredienser vi 
ønsker å søke penger til.  
 

Utgift  Kostnad 

Vanilje is (45,- x 8)  360,- 

Brownies Mix (Langpanne) (50,- x 12)   600,- 

Brownies Mix (Vanlig) (30,- x 4)  120,- 

Brownies Mix (Glutenfri) (45,- x 4)  180,- 

Engangsskjeer (20,- x 20)   400,- 

Papptallerken (30,- x 8)   240,- 

Hjertemakroner (10,- x 20)   200,- 

Sjokoladehjerter  (30,- x 5)   150,- 

Hjertestrøssel  50,- 

Black&Gold strøssel  50,- 

Sjokoladestjerner  (30 x 5)   150,- 

Dekor skrift  (55,- x 3)   165,- 

Vaniljesaus (32,- x 5)    160,- 

Røde epler  (5,- x 5)   25,- 

Grønne epler (5,- x 5)   25,- 

Bananer  (25,- x 2)   50,-  

Røde druer  35,- 

Grønne druer  30,- 

Total sum  2.990,- 

 
2: Workshop med prototyping  
Styret ønsker å gjennomføre en workshop med prototyping dette semesteret. Forrige 
semester hadde vi workshop dag 1 og dag 2 som også var om prototyping. Dette var en 
suksess og vi tenker å gjøre det samme dette semesteret også for IN2000.  



 
Til workshoppen ønsker vi å servere pizza og brus til 30 deltakere. Her skal vi ha med 
påmeldingsskjema for å da begrense antallet, og siden det varer i noen timer fra 16:00 
ønsker vi derfor å servere mat og drikke.  
 

Utgift  Kostnad 

Pizza (70,- x 30)  2100,- 

Brus (10,- x 30)   300,- 

Total   2.400,- 

 
3: Styremiddag 
Defi får et nytt styre dette semesteret og i den anledning ønsker vi å ha en 
styremiddag slik at styremedlemmene kan bli bedre kjent med hverandre.  
 

Utgift  Kostnad 

Mat og drikke   2500 ,- 

Total   2.500 ,- 

 
4: Generalforsamling 
Vi ønsker å kunne servere både mat og drikke til generalforsamling ettersom det øker 
oppmøte og gir god steming.  
 

Utgift  Kostnad 

Snacks og brus   300 ,- 

Total  300 ,- 

 
5: Designavslutning 

Designfesten er en fest i samarbeid mellom Defi og IN1060-ansvarlige som skal være på 
Escape. Det skal være visning av IN1060-videoer, quiz og pizza. Defi stiller med et 
dommerpanel som skal kåre to vinnere av videokonkurransen. Fra 1800 er Escape åpen for 
alle, men vi arrangerer premieutdeling og quiz.  



Utgift  Kostnad 

Premie x 3  750,- 

Quiz-premie  300,- 

Takk til dommere x 3  150,- 

Total   1.200,- 

 
 

Foreløpig regnskap for søknad 64 
 
Her er en foreløpig oversikt over regnskap for søknad 64. Denne regnes med å være ferdig 
21.01.19 og rapport leveres til FU da siste post er tilbakebetalt. 
 

Søknader: Søkt om: Godkjent: Brukt: Tilbakebetale: Kommentarer: 
dato 337.9 337.9 120   
dato      

Frie midler:      
Totalt: 0 0 0 0  
 
 

Post: Støttet med: Brukt: Bilagnr. Kommentarer: 
Domeneavgift 120 120 38  

Gave til foredragsholder 217.9   

Har ikke fått 
tilbakebetalt pga 
ferie/eksamener 

     
     
     
     
Totalt 337.9 120   
 


