6.februar 2021

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Kontaktperson
Cornelia D. Vassbotn
Verv: Leder
Tlf: 46889923
Mail: icvassbo@ifi.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 Arrangementsstøtte
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. Vår 2021 vil vi bl.a. stå for digitale arrangementer, turer i
marka, faglige presentasjoner og masse annet ved Robotikk og Intelligente systemer og hele
ifi!

Totalt søker Mikro om 5378,- kr i støtte fordelt på følgende:
●
●
●

Ettersøknad styremiddag
Shitty robots
Frie midler

3300,- kr
1078,- kr
1000,- kr

6.februar 2021

Ettersøknad styremiddag høst 2020
Høsten 2020 hadde Mikro et bredt omfang av aktiviteter, fra grilltur i marka til livestreaming av
bakeklubb. Disse aktivitetene var ca. annenhver uke. Men av litt forvirring, ble dessverre ikke
styremiddag for semesteret søkt. Dette beklager Mikro sterkt. Likevel ønsker vi gjerne å få dekket
denne digitale styremiddagen som ble på 3300kr.

Totalt: 3300 kr

Shitty Robots, ettersøknad
Mikro ønsker å ha et lavterskel digitalt arrangement hvor vi sammen bygger hver vår shitty
robot. Tidligere år har dette vært en stor suksess og Mikro ønsker å gjenta suksessen.
Denne gangen må det bli digitalt, men ved stor hjelp tidligere styremedlem Hilmar H. vil ikke
dette bli noe problem. Vår plan er at dette skal bli en kursrekke over flere kvelder, hvor man
får et grunnkurs i 3D-printing, opplæring av 3D-printings-programmer og god stemning.
Vi planlegger å dele ut robot-delene på ifi, og mest mulig smittefritt. Dette arrangementet kan
derfor først gjennomføres når ifi åpner, men Mikro håper på at det skjer om ikke alt for lenge.
I første omgang har vi bestilt inn til 20 deltakere.
Da de shitty robot-delene må bestilles via AliExpress, tar dette opptil en måned å komme via
posten. Vi har derfor allerede kjøpt deler, og ønsker å ettersøke denne posten.
Totalt: 1078 kr

Frie midler
Vi er gira på frie midler:+)
Totalt: 1000 kr

Øvrige detaljerte økonomi:
Ettersøknad styremiddag
Styremiddag
Foodora gavekort
Totalt

Stykkpris
300 kr

Antall

Total
11

3 300 kr
3300 kr
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Shitty Robots
Shitty robots

Total

Robot-deler, se mer detaljert HER

1078 kr

Totalt

1078 kr

Frie midler
Frie midler

Total

Frie midler

1000 kr

Totalt

1000 kr

Totalt for søknad

5378 kr

