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Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
 

Kontaktperson 
Eirik Berg 
Verv: Leder 
Tlf: 480 88 426 
Mail: eirberg@student.matnat.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 Semesterstøtte: 
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. Høsten 2020 (håper vi at vi) vil arrangere bl.a. bowling, switchturnering, hyttetur, 
TOD-talks med mer! 
 
Totalt søker Mikro om 9,008 kr i støtte: 

- Mikros  byggekonkurranse  1,120 kr  
- Generalforsamling     200 kr 
- Grillbonanza 7,888 kr 
- Bacheloravslutning 1,189 kr 
- Bacheloravslutning alternativ 2,700 kr 

 
 

Begrunnelser 

Mikros byggekonkurranse  
Mandag ettermiddag i fadderuka planlegger Mikro å arrangere en bygge-konkurranse for alle 70 
fadderbarn! 
Som tidligere år ønsker vi å kickstarte fadderuken med et 2-timers event der hver faddergruppe 
fikk i oppgave å etter beste evne bygge en dingseboms med ekstremt tilfeldig tema, med 
begrensninger satt av vårt håndplukkede panel av kritiske dommere. 
Vi planlegger en første-og andreplass der premien blir smittevennelig twist og god stemning. 
Mikro søker her om 1120 kr. 
 
 

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no
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Generalforsamling 
Demokrati, for en fantastisk ting. Mikro tar en kjapp gjennomgang av de demokratiske 
prinsippene, og velger inn et nytt styre. Hvordan var det igjen? Styret stemmer på noen, også tar 
de over? Eller var det motsatt? Vi finner ut innen september! Det vi ihvertfall husker er at det blir 
chips, snacks og brus til 200 kr.  

Mikros hyttetur! 
I stolt tradisjon vil vi nok en gang arrangere en hyttetur der vi i år gjør ting litt annerledes. Dette er 
det avsluttende trinnet i vår plan for fadderuken. Vi har leid Farmasihytta i hjertet av Nordmarka 
helgen 18. - 20. september, og på lørdagen tenner vi bål og griller.  Vi sliter sterkt med å finne en 
måte å få helgrillet svin til å være smittevennlig på og har derfor valgt å gå for pølser med tilbehør. 
Er noe av grunnen at vi er lei av å bære et helt svin 7.7 km? Kanskje. Av tilbehør har vi valgt 
pølsebrød, lompe, ketchup og sennep. Vi tenker også å lage diverse annet tilbehør som 
potetsalat, karamellisert løk o.l. 
Da vi har mye å forberede og bære så må vi dra opp med en mindre fortropp på fredagen, det er 
cirka 7,7 km oppover uten mulighet for motortransport. Vi vet at leie av hytte utover én dag ikke er 
noe FU pleier å støtte, men håper at FU skjønner at å be folk om å betale for å hjelpe til med 
forberedelsene ikke føles helt rett. Vi søker derfor om støtte til 10 sengeplasser første kvelden. 
Fjorårets event og året før det var en stor suksess, og søknaden i år er derfor bygget på denne. 
Det er derimot noe lavere budsjett til mat. Dette fordi vi ikke helgriller et dyr i år.  
Vi har også valgt å ha en egen post med verneutstyr for å forhindre smitte, hvor vi kjøper inn 
hansker, antibac, såpe og mer. Vi vil også poengtere at vi ser at det er en god mulighet for at 
hytteturen blir avlyst, men vi satser på at det til høsten er gjennomførbart.  
Mikro søker her om 8,638.- kr  
 

Bacheloravslutning. 
Dæven, man skulle nesten ikke tro det, men vi har hørt rykter om at det er en gjeng med 
robotikkstudenter som faktisk er ferdig med bacheloren sin. Mystisk. Vi synes dette er ganske 
imponerende, og tenker å kaste en liten sum penger etter dem. Disse studentene har karret seg 
gjennom 3 år med forelesninger, oblig, eksamen, men egentlig mest lunsj. Dette feirer vi med en 
liten sammenkomst for disse jobbklare studentene. Har dere sett sånn cheesy amerikansk 
“kaste-hattene-i-været”-seremoni? Tenk det, bare at man også får en mimosa i hånden mens man 
designer sin egen hatt. Det hadde vært flott, ikke sant? Her søker Mikro om 1189 kr 
 

Bacheloravslutning alternativ 
Vi fant i siste liten ut at det hadde ikke vært så gæli’ å prøve å komme oss på restaurant, og 
substituere studentenes mat. Siden vi kom på dette litt sent, har vi ikke fått noe svar eller tall fra 
stedet vi prøver å kontakte. Vi estimerer å bruke ca 90 kr per pers. Om prisen vil bli 
sammenlignbar med et vanlig pizza-arrangement, tror vi dette er en god måte å ta farvel med de 
avgående bachelorstudentene. Vi skjønner at dette ikke er et rutinemessig arrangement, men 
mener at ved en såpass spesiell anledning, bør dette være innenfor. 
Om utvalget stiller seg positive til dette, vil det bakes inn sammen med avslutningen skissert over. 
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Detaljerte økonomi: 

Mikro-Workshop fadder-konkurranse (Budsjett) 
 
Pynt og materialer 800 

Twist x4 (premie) 320.00 kr 

Totalt: 1120.00 kr 

Generalforsamling 

Utgifter 

Chips, brus, og stemmer 200 kr 

Totalt: 200 kr 
 

Hyttetur 
NB! Dere finner detaljert budsjett og regnskap HER 
Utgifter 

Pølser -432.00 kr 

Tilbehør -2,500.00 kr 

Vin/drink -2,250.00 kr 

Serveringsutstyr -1,000.00 kr 

Vedsekker -250.00 kr 

Bensin -500.00 kr 

Bærehjelp -1,500.00 kr 

Hytte -4,500.00 kr 

Totalt: -12,982.00 kr 
 

Verneutstyr 
Håndsåpe x 2 -20.00 kr 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/133DCB8e5yDZGBVUopDMosfV9G8ZpskUSFQ0pWomhu78/edit?usp=sharing
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Heldrakt x 1 -99.00 kr 

Plasthansker x 200 -200.00 kr 

Munnbind x 10 -179.00 kr 

Antibac (1000 ml) x 2 -458.00 kr 

Totalt: -956.00 kr 

 

Inntekter 

Egenandel hytte 150kr x30 (Forventet 4 som sover i telt) 4,500.00 kr 

Egenandel mat 50kr x34 1,700.00 kr 

Støtte fra FU 7,888.00 kr 

Totalt: 14,088.00 kr 
 
 
 

Bacheloravslutning 

Utgifter 

Antibac (1000 ml) 239 kr 

Sort papir x 2* 70 kr 

Limstift x 5 100 kr 

8stk plast champagneglass x 5 240 kr 

Diverse dekor** 200 kr 

Appelsinjuice  50 kr 

Kava x 3 300 kr 

Totalt: 1189 kr 

Substituere middag 30 deltagere (90 kr per student) 2700 kr 

Totalt: 2700 kr 

Totalt begge alternativ: 3889 kr 
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*Sort papir er til å lage hatter 
** Vi vet ikke helt hva vi har, da vi ikke får sjekket skapet vårt 


