
LI:ST semesterstøtte V20 05.02.2020 

Søknad om semesterstøtte til LI:ST for 
våren 2020 
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 
 
________________________________________________________________________ 
 
LI:ST-styret ønsker som alltid å bidra til et godt faglig og sosialt miljø for studentene på 
informatikk: språkteknologi, og søker om støtte til å gjennomføre morsomme og lærerike 
arrangementer også nåværende vårsemester. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Oversikt  
 
 

Totalsum alle poster:            18400, 00 kr 
Minus rest fra forrige semester:        810, 44 kr  

Totalsum søknad:                            17589, 56 kr 

 
 
Arrangementskostnader,   totalt 13800 kr: 

1. Semesterstart-boost  300 kr 
2. Foreningsdagen 300 kr 
3. Generalforsamling  300 kr 
4. Skøyting med LI:ST 300 kr 
5. Fagrelevant workshop 300 kr 
6. Hyttetur           9000 kr 
7. Filmkveld            2700 kr 
8. Høstfag Q & A  300 kr 
9. Eksamensboost 300 kr 
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Mat og drikke til frivillige,     totalt 3500 kr: 

Styremiddag 3500 kr 
 
Bankkostnader,     totalt 100 kr 
 
Frie midler,   totalt 1000 kr 
 
 
Detaljer 
 
Arrangementer: 

 
1. Semesterstart-boost  

Dato: 24.01.2020 
Budsjett: 300 kr 
Vi trår i gang det nye semesteret med kaffe, snacks og god stemning på 
Fortran, fredag 24. januar kl. 12.00. 

 
2. Foreningsdagen 

Dato: 04.02.2020 
Budsjett: 300 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 300 kr til kakeingredienser, 
kaffe, papptallerkener, kopper og servietter. 

 
3. Generalforsamling 

Dato: 05.02.2020 
Budsjett: 300 kr 
Vi søker 300 kr til kaffe og snæks for å lokke nye studenter til styret, der vi har to 
ledige plasser og vervet Nestleder oppe til valg. 

 
 

4. Skøyting med LI:ST  
Dato: 09.02.2020 
Budsjett: 300 kr 
Søker penger til grillmat og engangsgrill, for å lokke ifistudentene ut av de svette  
rommene sine og ut på skøytebanen. Alle trenger å kjenne litt på den kalde 
vinterlufta før vi mister den for godt.  

 
5. Fagrelevant workshop  

Dato: 12.02.2020 
Budsjett: 300 kr 
Vi skal holde en workshop om å lage 3D-objekter i matplotlib, delt inn i nivåer slik at 
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både erfarne studenter og de som ennå er på første året får læringsutbytte. Søker 
300 kr til kaffe, frukt, snacks og brus til deltakere.  
 

6. Hyttetur   
Dato: 24.04-26.04 eller 1.05-3.05 (avhengig av ettermiddagen@ifi) 
Budsjett: 9000 kr 
Vi ønsker å ha en hyttetur for å samle studentene på linja til hyggelig samkvem, det 
er selvfølgelig også åpent for alle ifi-studenter. Vi søker penger til overnatting på  
farmasihytta, to netter a 150 kr for 30 studenter, til sammen 9000 kr. Planlegger også 
å søke Språkteknologigruppa (LTG) for å få støtte til mat, sånn at turen blir helt gratis 
for alle deltakere. 
 

7. Filmkveld   
Dato: April/mai 
Budsjett: 2700 kr 
Gjentar tidligere suksess med filmvisning på programrommet. Søker penger til pizza 
og brus, 90 kr per pers til 30 personer, totalt 2700 kr.  
 

8. Høstfag Q & A  
Dato: Mai/juni 
Budsjett: 300 kr 
Mot slutten av semesteret samler vi studentene på linja for å snakke om hvilke fag 
man har tatt man har likt, hvilke man ikke har likt, og generelt utveksler informasjon 
som gjør det enklere for alle å velge fag til høsten. Dette har vært populært tidligere, 
vi søker 300 kr til kaffe, snack og frukt. 

  
9. Eksamensboost  

Dato: Mai/juni 
Budsjett: 300 kr 
Vi søker 300 kr for en liten ekstra påskjønnelse for å hjelpe eksamensstressede 
studenter gjennom den vanskelige tiden. Dette blir en mulgihet til å  ta en pust i 
bakken, vi håper også å samle studenter så de kan finne hverandre og alliere seg 
med folk som skal ta eksamen i samme fag.  

 
Bankutgifter: 

Vi søker 100 kr til bankutgifter.  
 
Frie midler: 

Søker som alltid 1000 kr i frie midler, som vi vil bruke på ting som gagner studentene 
på Informatikk: Språkteknologi.  

 
Styremiddag: 

Vi søker 3500 kr til styremiddag, en liten premie til styret for arbeidet de gjør for det 
sosiale og faglige miljøet på Språkteknologi. 

 
________________________________________________________________________ 
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Budsjett fra forrige semester 
 
Høsten 2019 mottok LI:ST 16.099 kr fra FU, fordelt på følgende poster: 
 
Arrangementskostnader,    totalt 11.559 kr 

Foreningsdagen 109 kr 
Oblighelp  300 kr 
Høsttur  400 kr 
Halloween-workshop  500 kr 
Filmkveld            2700 kr 
Fagrelevant workshop 200 kr 
Vårfag Q & A  150 kr 
Generalforsamling 300 kr 
Danskebåttur           6000 kr 
Eksamenshjelp 300 kr 
Joleverkstad 600 kr 

 
Mat og drikke til frivillige, totalt 3.500 kr 

Styremiddag: 3.500 kr 
 
Bankutgifter,       totalt 40 kr 
 
Frie midler, totalt 1.000 kr 
 
________________________________________________________________________ 
 
Regnskap for forrige semester 
 
Av de motatte pengene brukte vi 15,288.56 kr, fordelt slik: 
 
Arrangementskostnader,    fått 11.559 kr, brukt 10.718,64 kr, rest 840,36 kr. 

Foreningsdagen 109 kr 
Oblighelp  300 kr 
Høsttur  400 kr, rest 30 kr. 
Halloween-workshop  500 kr, rest 7,78 kr 
Filmkveld            2700 kr, rest 470,2 kr 
Fagrelevant workshop 200 kr, rest 200 kr 
Vårfag Q & A  150 kr, rest 7 kr 
Generalforsamling 300 kr 
Danskebåttur           6000 kr, rest 124 kr 
Eksamenshjelp 300 kr, rest 1,38 kr 
Joleverkstad 600 kr 

 
Mat og drikke til frivillige, fått 3.500 kr, brukt: 3.500 kr, rest 0 kr. 
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Styremiddag: 3.500 kr 
 
Bankutgifter,       fått 40 kr, brukt 69,92, rest -29,92 kr. 
 
Frie midler, fått: 1.000 kr, brukt 1000 kr, rest 0 kr. 
 
Som gir en total rest på 810,44 kr. 
 
 

5 av 5 


