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IFI-Podcast
Org.nr: 918 750 479
Kontonummer: 1503.89.62253
Epost: kontaktifipodcast@gmail.com
Kontaktperson
Carl-Magnus Lein
Epost: Carl@live.no

Søknad om semesterstøtte våren 2020.
IFI-Podcast er en forening stiftet for å fremme det daglige som skjer på ifi. Alt fra IT,
foreninger, faglig pensum, arrangementer og dagsaktuelle hendelser. Foreningen ble stiftet i
2017, og la ut første episode 2019. Vi prøver å legge ut en podcast episode i måneden, og
har fra november holdt denne formen for publisering av episoder. Per dags dato har vi lagt ut
7 episoder.
Totalsum for søknaden: 1726,28 kr. (Evt 778,28)

Hosting
Vi har til nå hostet alle episodene våre gjennom Soundcloud. Vi vil starte å bruke Simplecast
fra 25.03.2020. Hovedsaklig for å lettere kunne publisere episodene i flere kanaler, slik at
episodene kan lyttes på av flere. I tillegg gir Simplecast bedre statistikk, noe Soundcloud
ikke tilrettelegger for. Denne kan vi bruke til å forbedre innholdet i episodene, og nå et
bredere publikum. Vi søker derfor om støtte til denne hostingen for å fortsette å lettvint
kunne legge ut episoder som treffer den alminnelige studenten mer enn det vi ville gjort med
Soundcloud. Vi vil gjerne søke om støtte for et år, da prisen går ned. Hvis ikke er det også
mulig å betale på månedlig basis. Simplecast tilbyr også en studentrabatt på 25%, som vi vil
søke om og tilbakebetale forskjellen til FU.
Prisen for dette er på 138 kr per måned. Hvis man betaler for et år om gangen, så faller
prisen til 125 kr per måned. Vi vil helst betale et år om gangen, for å spare penger. Men tar
godt imot også semesterbasert støtte hvis det er mer ønskelig for FU organet. Dette vil da
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være snakk om 4 måneder istedenfor 12, da vi søker om etterbetaling for 2 måneder med
hosting i neste sak.
Vi søker: 1500 kr. (Evt 552 kr).
Hosting 1 måned bunnet
12 måneder

125
1500

Hosting 1 måned
ubunnet

138

4 måneder

552

12 måneder

1656

Etterbetaling av hosting
Vi vil gjerne også søke om penger til å etterbetale 2 måneder med hosting hos Soundcloud.
Vi søker om 226,28 kr.

Januar

114,37

Februar

111,91

Totalt

226,28

Regnskap 2019
Utgifter
Beskrivelse
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Regnskap 2020
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Hosting
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