
LI:ST semesterstøtte H20 31.08.2020 

Søknad om semesterstøtte til LI:ST for 
høsten 2020 
Søker 
LI:ST - Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi 
Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 
Kontonummer: 1503.54.41171 
 
Kontaktperson 
Tita Ranveig Enstad 
Økonomiansvarlig  
Telefonnummer: 45950980 
E-post-adresse: titare@ifi.uio.no 
 
________________________________________________________________________ 
 
LI:ST-styret ønsker som alltid å bidra til et godt faglig og sosialt miljø for studentene på 
informatikk: språkteknologi, og søker om støtte til å gjennomføre morsomme og lærerike 
arrangementer også nåværende høstsemester. På grunn av koronasituasjonen vil flere av 
arrangementene våre være digitale denne høsten, og dermed ikke koste noe. Så den noe 
korte arrangementlisten betyr ikke at vi har dempet aktivitetsnivået.  
________________________________________________________________________ 
 
 
Oversikt 
 
Totalsum søknad: 11500 kr 
 
Arrangementskostnader: totalt 6900 kr: 

1. Kubbespill med LI:ST 300 kr 
2. Generalforsamling 300 kr 
3. Hyttetur           6000 kr 
4. Tur i marka 300 kr 

 
Mat og drikke til frivillige: totalt 3500 kr: 

Styremiddag           3500 kr 
 
Bankkostnader:   totalt 100 kr 
 
Frie midler: totalt 1000 kr 
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Detaljer 
 
Arrangementer: 

1. Kubbespill med LI:ST 
Dato: 02.09.2020 
Budsjett: 300 kr 
“LI:ST inviterer til å skvise den siste sommergleden ut av sesongen med en 
aftenkubb i Frognerparken”. Vi søker 300 kr til grillmat til deltagerne.  
 

2. Generalforsamling 
Dato: 15.09.2020 
Budsjett: 300 kr 
Vi søker 300 kr til kaffe og snæks for å lokke nye studenter til styret, der vi har flere 
ledige plasser og vervene Leder og Økonomiansvarlig oppe til valg. 

 
3. Hyttetur   

Dato: Starten av oktober 
Budsjett: 6000 kr 
Vi ønsker å ha en hyttetur for å samle studentene på linja til hyggelig samkvem, det 
er selvfølgelig også åpent for alle ifi-studenter. Vi søker penger til overnatting på  
farmasihytta, to netter a 150 kr for 20 studenter, til sammen 6000 kr. Med forbehold 
om at turen er gjennomførbar med tanke på restriksjoner pga covid-19.  
 

4. Tur i marka 
Dato: TBA 
Budsjett: 300 kr 
Søker penger til grillmat og engangsgrill, for å lokke ifistudentene ut av de svette  
rommene sine og ut i skogen. Det er snakk om en dagstur i Oslomarka, som alle kan 
være med på.  

 
Bankutgifter: 

Vi søker 100 kr til bankutgifter.  
 
Frie midler: 

Søker som alltid 1000 kr i frie midler, som vi vil bruke på ting som gagner studentene 
på Informatikk: Språkteknologi.  

 
Styremiddag: 

Vi søker 3500 kr til styremiddag, en liten premie til styret for arbeidet de gjør for det 
sosiale og faglige miljøet på Språkteknologi. 

 
________________________________________________________________________ 
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Budsjett fra forrige semester 
 
Våren 2020 mottok LI:ST 18400 kr fra FU, fordelt på følgende poster: 
 
Budsjett  

Hva Budsjett 

Semesterstart-boost 300 

Foreningsdagen 300 

Generalforsamling 300 

Skøyting med LI:ST 300 

Fagrelevant workshop 300 

Hyttetur 9000 

Filmkveld 2700 

Høstfag Q & A 300 

Eksamensboost 300 

Styremiddag 3500 

Frie midler 1000 

Bankkostnader 100 

Totalt budsjett 18400 

__________________________________________________________________ 
 
Regnskap for forrige semester 
 
Av de motatte pengene brukte vi 1099.31 kr, fordelt slik: 
 
Budsjett   Regnskap 

Hva Når Budsjett Utgifter 

Semesterstart-boost 24.jan. 300 342,68 

Foreningsdagen 4.feb. 300 313,51 

Generalforsamling 5.feb. 300 153,62 

Skøyting med LI:ST ble ikke no av 300 0 

Fagrelevant 
workshop 12.feb. 300 196 

Hyttetur corona 9000 0 

Filmkveld corona 2700 0 

Høstfag Q & A corona 300 0 
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Eksamensboost corona 300 0 

Styremiddag corona 3500 0 

Frie midler  1000 0 

Bankkostnader  100 93,5 

Totalt:  18400 1099,31 

 
Som gir en rest på 17300,69 kr, som har blitt betalt tilbake til FU 
 
Penger 
mottatt Penger brukt Rest 

18400 1099,31 17300,69 
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