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Søknad om semesterstøtte - ProgSys  
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og 
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur ved Institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo. Etter et semester der mye av de planlagte aktivitetene måtte 
skrinlegges, planlegger vi et ganske moderat høstsemester, arrangementmessig. Vi tar 
forbehold om at enkelte av semesterets arrangementer også må avlyses avhengig av den 
pågående smittesituasjonen. Søknadspunktene følger på neste side. 
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Punkt 1: 
Kakefredag: 
Ettersom kakefredag alltid har vist seg å være populært, prøver vi igjen dette semesteret. Vi 
prøver å fortsette denne tradisjonen på høstsemesteret, og vil servere kakestykkene 
porsjonsvis på tallerkener utendørs for å minimere smittefaren. Kom gjerne med en 
tilbakemelding rundt dette. Arrangementet gjennomføres siste uke hver måned, i tillegg til 
første uken i September, da vi var litt trege med å varsle for august måned. Tidligere har vi 
hatt 3 bakere, der to har fått refundert 75kr og sistemann har fått 50kr. Vi ønsker å søke om 
75kr for hver av bakerne, slik at sistemann slipper å betale ut av egen lomme. Skulle det bli 
noe til overs, vil dette betales tilbake til Fordelingsutvalget. 
 

Vare Kostnad 

Kakefredag 04.09.2020 

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr 

Kakefredag 25.09.2020 

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr 

Kakefredag 30.10.2020 

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr 

Kakefredag 27.11.2020 

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr 

Totalt 900,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 900,00 kr. 

Punkt 2: 
Styresosialisering med middag: 
Vi fikk dessverre ikke gjennomført dette forrige semester, og håper vi kan få det til nå som 
det er lettet noe på smitteverntiltakene. Ettersom styret fortsatt er forholdsvis nytt og vi 
sjelden fikk sett hverandre foregående semester, føler vi at det er viktig å få gjennomført litt 
teambuilding. Vi søker samme beløp som vårsemesteret. 
 

Styremiddag 2.500,00 kr 

Totalt 2.500,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 2500 kr. 



Punkt 3: 
Luftetur: 
Ettersom utearrangementer virker mer gjennomførbare i disse tider, planlegger vi en tur i 
Oslomarka, med grilling og sosialisering. Til dette punktet søker vi støtte til engangsgriller, 
og grillspyd. Deltakere tar selv med mat. 
 

Vare Kostnad 

Luftetur (13.09.2020) 

3x engangsgrill a 
50,00 kr 

150,00 kr 

1x grillspyd a 
50,00 kr 

50,00kr 

Totalt 200,00 kr 
 
Til dette punktet søker vi om 200 kr. 
 

Punkt 4: 
Hyttetur: 
Vi prøver igjen på en hyttetur. Denne gangen har hyttene mindre kapasitet grunnet nye 
retningslinjer rundt smittevern. Planen er at førsteårsstudenter for hovedprioritet, da disse 
fikk en noe punktert fadderuke. Leie av hytte koster 2000kr og dekkes gjennom egenandel, 
mens vi søker støtte for mat til de 15 som deltar. Tentativ dato er 29.10. Vi tenker to rimelige 
brødmåltider i tillegg til en varmrett, alkoholfri drikke og noe snacks. Den varme retten blir 
bestemt ved avstemning når deltakere er klare. 
 

Vare Kostnad 

Hyttetur (29.10.2020) 

Brød 150,00 kr 

Pålegg 300,00 kr 

Drikke 250,00 kr 

Varm mat 1550,00 kr 

Totalt 2250,00 kr 
 
På dette punktet søker vi om 2250 kr 



Punkt 5: 
Fagkveld: 
 
Vi har planer om å arrangere et faglig arrangement, men er litt usikre på lokaler og logistikk. 
Her tenker vi et workshop format, innen en av de relevante teknologiene som brukes i 
bransjen. Mest sannsynlig blir det et 20 personers arrangement, mtp på smittevern, og vi 
søker derfor 90 kr for pizza til hver deltaker. Tentativ dato er 1. oktober. 
 
 

Vare Kostnad 

Fagkveld (01.10.2020) 

20x pizza a 90,00 
kr 

1800,00 kr 

5x brus a 40,00 kr 200,00 kr 

Totalt 2000,00 kr 
 
På dette punktet søker vi om 2000 kr 
 
 

Punkt 6: 
Bankomkostninger 
 
Vi budsjetterer 250 kr i bankomkostninger dette semesteret da det sannsynligvis blir et 
lavere transaksjonsvolum enn tidligere semestre (sett bort fra det forrige). 

Høst 2020 250,00 kr 

Total 250,00 kr 
 
På dette punktet søker vi om 250 kr. 
 

 
Frie midler vår 2020 
 

Vare Kostnad 

Engangskopper 35,90 kr 



Total 35,90 kr 
 
 

 
Hva vi skylder FU 
I henhold til tidligere regnskap, skylder vi 3012 kr til FU. Vi vil gjerne få trukket fra 35,90 kr 
for frie midler for våren 2020. Dette beløper seg totalt til 2977 kr. 

 

Totalt 
Kakefredag 900,00 kr 

Styresosialisering 2.500,00 kr 

Luftetur 200,00 kr 

Hyttetur    2.250,00 kr 

Fagkveld    2.000,00 kr 

Bankomkostninger       250,00 kr 

Gjeld til FU (minus frie midler)  -2.977,00 kr 

Totalt 5.123,00 kr 
 
ProgSys søker dermed totalt om 5.123,00 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes 
beløpet satt over til kontonummer 1503.97.86602.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hans Marius Gunleiksrud Christoffer Bjelke
Økonomiansvarlig Leder 



 


