
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 Arrangementsstøtte  
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!  
 
 
 
Totalt søker Mikro om 2173,- kr i støtte fordelt på følgende: 
 

● Semesterskap 1466,- kr 
● Kake til foreningsfesten 600,- kr 
● Ettersøknad foreningsdagen 107,- kr 
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Semesterskap 
Semesterstart er det nye og store her på ifi. Til nå har det eneste studentene kunne målt seg 
på vært karakterer og kostymekonkurranser, men endelig kan vi få et objektivt og rettferdig 
mål på en god ifistudent. Semesterskap brakte løst 4. februar til stor suksess, i den ærefulle 
og tradisjonsrike sporten “Sidehopp”, klassisk stil. Vi har kåret en vinner ved første etappe, 
men det er enda ikke over! Vi har planlagt 4 nye konkurranser, for å til slutt kåre en 
sammenlagtvinner. Det er både medaljer til de som vinner en øvelse, og sannelig blir det 
ikke en sammenlagtpokal til den ultimate ifi-atlet! 
Allerede brukt: 266 kr 
Fremtidige konkurranser: 1200 kr 
Totalt: 1466 kr  
 
 
 

Kake til Foreningsfesten 
Vi planlegger å lage en bra kake til foreningsfesten. Det forventes ordentlig kake med 
ordentlig kakefat. Derfor beregner vi 600 kr. 
 

 
Ettersøknad til foreningsdagen 
Det var twist og marshmallows. 
Det ble 109 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Øvrige detaljerte økonomi: 

Semesterskap 

Semesterskap Stykkpris Antall Total 

Premie 100 kr 4 400 kr 

Dekor/Rekvisitt 100 kr 4 400 kr  

Sammenlagt Premie 200 kr 1 200 kr 

Materiale til pokal 200 kr 1 200 kr 

Matriale til Medaljer 200 kr 1 200 kr 

Premier første 66 kr 1 66 kr 

Totalt   1466 kr 

Foreningsfesten 

Foreningsfesten Total 

Kakeingredienser 500kr  

Kakefat 100kr 

Totalt 600 kr 

 

Foreningsdagen 

Foreningsdagen Stykkpris Antall Total 

Marshmallows  37 kr 1 37 kr 
 

Twist 70 kr 1 70 kr 

Totalt   107 kr 

 
 

Totalt for søknad 2173 kr 

 



 
 
 
 

 


