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iFriluft 
Org.nr:  924 767 456 
Gaustadalléen 23B,  
0373 Oslo 
 
Kontaktperson 
Magnus Andreas Hjorth 
magnus.a.hjorth@icloud.com 
+47 412 88 738 
 
 
 

 
 

iFriluft sitt formål er å fremme fysisk 
aktivitet blant studenter ved Institutt for 
informatikk ved Universitet i Oslo, samt å 
arrangere sosiale aktiviteter for 
foreningens medlemmer og andre 
studenter. 
 
 
 
Søknadsbeløp 
 
1699,- 
 
Konto.nr: 1506.39.70619 

   

 



Org.nr 924 767 456 
iFriluft 

 
 

Utgift  Kostnad 

Webhotell ink. domene  699,- 

Promoteringsflagg  1000,- 

Totalt  1699,- 

 
Generell info: 
 
iFriluft er et nytt tilskudd til IFI sitt foreningsliv. Vårt mål er å ta med IFI på tur og andre 
morsomme aktiviteter, særlig da utendørs.  
 
I kjølvannet av denne søknaden har vi opprettet et org.nummer i Brønnøysundregistrene, 
bedriftskonto hos DNB med tilkobling til Vipps, vedtekter, sendt økonomiansvarlig på 
kurs med SiO, blitt godtatt som SiO-forening og designet grafisk profil.  
 
Til tross for omstendighetene håper vi å få skapt engasjement rundt denne foreningen 
allerede til høsten. 
 
Vedtekter legges ved søknaden. 
  

Webhotell ink. domene 

Vi søker støtte til å opprette en nettside for vår nye forening. Dette vil dekke kjøp av 
domene og web host i 12 måneder. Vi ønsker å benytte oss av One.com da de tilbyr 
Wordpress vertskap. Ved bruk av wordpress vil alle (styre) ha muligheter til å oppdatere 
nettsiden fortløpende. I tillegg gir dette oss muligheter til å integrere Vipps direkte, på 
denne måten kan nye medlemmer registrere seg gjennom nettsiden.  
 
 
Promoteringsflagg  
  
Vi ønsker et flagg til promotering av foreningen. Dette skal både brukes på stand og 
arrangement arrangert av iFriluft. I prisen har vi tatt utgangspunkt i dette flagget: 
https://www.monsterprint.no/beachflagg-small-570.html, men vi jobber med å samle 
tilbud fra flere forhandlere. I utgangspunktet ønsker vi et rektangulært flagg.  
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