Digitus
Org.nr: 919 650 354
Konto.nr: 1503.96.84834
Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO
E-postadresse: o
 konomi@digitusuio.no
Kontaktperson: Peter Kristiansen

SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE
På bakgrunn i endringer av arrangementer, som en konsekvens av korona, ønsker vi å legge til og
endre noen av arrangementene våre. Digitus søker om kr 8260,- for disse arrangementene.

BAKGRUNN

Ettersom at det ikke er mulig å arrangere noe gratis her på OJD og at man må ha et
lokalet for å i det hele tatt kunne arrangere et arrangement, så er vi nødt til å øke flere av
våre søknadsposter. Penger til leie av lokale er derfor essensielt for at vi som en
linjeforening kan fortsette med inkluderende og sosiale fysiske arrangement. Vi håper
derfor at Fordelingsutvalget vil forstå at disse arrangementene blir en del dyrere enn de
ville vært uten korona.
Digitus planlegger i tillegg til disse søknadene å bruke sponsorpenger på en større rebus
og på eksamensfest for hovedsakelig digøk studentene.

POST 1: Filmkveld
Utgift
Leie Escape 3 timer u/ bar
Godteri (i poser til deltagere)
Allerede innvilgede penger som kan dekke utgiftene
Resterende beløp / SUM

Kostnad
1 911,30 * 20,- =
 600,200,2 311,-

POST 2: Spillkveld Escape
Vi ønsker å leie Escape og holde en spillkveld der hvor man kan spille Mario Kart og
brettspill. Dette tror vi kan føre til at flere 1. klassinger blir bedre kjent med hverandre og
oss. Digitale møter kan ikke erstatte fysiske møter fullt ut, da fysiske møter gir et mye bedre
grunnlag for å bli kjent. Og vi merker at det er mange vi ikke når ut til ved digitale
arrangementer.

Utgift
Leie Escape 3 timer m/ bar

Kostnad
3 549,-

Resterende beløp / SUM

3 549,-

1

POST 3: Mat på generalforsamling.
Vi ønsker å gjøre generalforsamlingen til et større arrangement med både mat og muligheter
for sosialisering etter generalforsamlingen. Dette tror vi vil øke antallet som stiller på
generalforsamlingen, gjøre det mer attraktivt å stille til verv senere semesteret og gjøre det til
en veldig hyggelig kveld for alle som deltar på generalforsamlingen.

Utgift
Mat per deltager (80*ca.30 pers)

Kostnad
2 400,-

Resterende beløp / SUM

2 400,-

2

