
 

 

REVIDERT 
SØKER MIDLER FRA FU V20 
Dato: 04.03.2020 | 19.03.2020 

 

Kontaktperson  
Magnus Andreas Hjorth 
Verv: Økonomiansvarlig  
Tlf.: +47 412 88 738 
Mail: magnus.hjorth@defi.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. Vi har så langt dette semesteret sett en økning i 
antall besøkende ved brownies og is-arrangementene våres. Som beskrevet i 
semesterstøtten V20 (20.01.2020) ønsker vi å arrangere arrangementer for andre 
IFI-studenter og ikke bare designstudenter og har derfor et ønske om å arrangere 
spillkvelder. Vi ønsker også på bakgrunn av etterspørsel fra designstudenter en dedikerte 
redskapsboks, “design-boksen”. I tillegg har vi et sterkt ønske om et nytt kjøleskap. Utenom 
dette søker vi penger til å dekke diverse utgifter som har forekommet noe uventet deriblant 
vannkoker og økte bank utgifter.  
 
NB: Som følger av koronaviruset ser vi oss nødt til å avlyse IN2000-workshopen. Vi har alt 
fått innvilget penger for dette (Søknadsreferanse 74). Derfor trekker vi fra 2400,- i denne 
søknaden.  
 

Hva vi søker til:  Hvor mye vi søker om: 

1: Design-boksen  906,- 

2: Internmøtemat  400,- 

3: Bank utgifter   500,- 

4: Vannkoker  329,- 

5: Kjøleskap  2995,- 

6. IN2000-Workshop  - 2400,- 

mailto:designforeningen@ifi.uio.no


Totalt  2730,- 

 
1: Design-boksen 
På bakgrunn av økt etterspørsel fra flere designstudenter har vi sett et behov for en egen 
design boks. Frem til nå har de ulike redskaper og verktøy hatt en dedikert plass, men deler 
av dette har kommet på avveie. Design-boksen vil være et nyttig hjelpemiddel til 
IN1060-studentene og vil bli benyttet til workshopene som holdes.  
 

Utgift  Antall  Kostnad 

Stiftemaskin  2  100,- 

Stifter (700-pakk)  1  26,- 

Teip (3-pakk)  1  70,- 

Gaffateip  2  80,- 

Kulepenner (10-pakk)  1  40,- 

Markeringspenn (4-pakk)  3  300,- 

Linja (4-pakk)  3  150,- 

Oppbevaringsboks  1  140,- 

Total  906,- 

 
2: Internmøtemat 

Ettersom styre nå har fått et ekstra styremedlem samt flere interne ønsker vi å tilby lett mat. 
Gjerne frokost da vi har styremøtene tirsdag morgen.  
 

Utgift  Kostnad 

Lett mat  400,- 

Total  400,- 

 
3: Bank utgifter  



Vi forventer at de generelle bank utgiftene vil øke noe den kommende tiden da vi har 
foretatt oss noen flere transaksjoner denne perioden. I tillegg nærmer vi oss utløpsdatoen 
for bankkortet og må dermed anskaffe oss et nytt.  
 

Utgift  Kostnad 

Bank og kortgebyrer  500,- 

Total  500,- 

 

 
4: Vannkoker 
I den siste tiden har vannkokeren vi allerede har begynt å lekke en del vann. Dette skyldes 
aktivt bruk og uforsiktighet fra brukere. Dette har heldigvis ikke gått utover det elektriske, 
men forårsaket noen fuktproblem. 
 

Utgift  Kostnad 

Vannkoker  329,- 

Total   329,- 

 

5: Kjøleskap 
Vi kunne tenke oss et nytt kjøleskap, nærmere bestemt et kombiskap. Dette på grunn av at 
vi ser et behov for fryser (Brownies og is-arrangementer). Kjøleskapet vi har nå har den siste 
tiden begynte å lage ulyder i tillegg til at håndtaket er ødelagt. Vi forsøkte å fikse det ved 
hjelp fra Sonen forrige semester, men mislyktes. Vi har alt vært i kontakt med vaktmesteren 
og han kan være behjelpelig med utbytting. Kriteriet til vaktmesteren er at kjøleskapet må 
være av samme mål og gjerne mer energieffektivt.  
 

Utgift  Kostnad 

Kombiskap  2995,- 

Total   2995,- 

 

Søknadsreferanse: 84 

 

https://www.power.no/kjoekkenutstyr/kjoekkenapparater/vannkoker/philips-hd935090-vannkoker/p-587121/
https://www.elkjop.no/product/hvitevarer/kjoleskap-og-fryser/kombiskap/M174CW18E/matsui-kjoleskap-fryser-m174cw18e

