
 

 

Digitus 

Org.nr: 919 650 354 

Konto.nr: 1503.96.84834 

Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO 

E-postadresse: styret@digitusuio.no 

 Kontaktperson: Mathias Schumacher- okonomi@digitusuio.no  

SØKNAD SEMESTERSTØTTE V21 
Digitus søker om kr. 12 928,- i semesterstøtte.  Dersom vi får gjennomslag for vår søknad om vår 
prosjektstøtte, så har vi ved vurdering av denne søknaden en resterende gjeld på kr. 9 265.05 ,-. 
Vi vil derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å få 
utbetalt kr 3 662.95 -.  

Vi har også mottatt 5 899,- som er øremerket for kjøp av eiendeler til linjerom. Disse har vi ikke 
fått brukt pga. at eiendomsavdelingen sier vi er nødt til å vente til rommet åpner før vi skal kunne 
flytte eiendelene inn dit. Vi ber derfor om å slippe å betale tilbake disse midlene i påvente av 
mulighet til å kjøpe disse eiendelene.  

Det vil antageligvis også komme en søknad om støtte til en Sommeravslutning i april/mai 
måneden. Dette blir evaluert ettersom at det er mulighet for dette.  

Vi vil også poengtere at vi bruker 7 425,- av  egne ressurser på to arrangementer (klatring og 
rebus). Vi vil også bruke deler av egne midler på flere premier til quiz og instagram-konkurranse. 
Det blir også vurdert om vi skal leie lokale til sommeravslutning, dersom omstendighetene tillater 
det.  

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad 
Digitus har siden september 2020:  

- Avholdt kanonballturnering utendørs ved Domus Athletica 

- Utendørs tur-aktivitet til Grefsenkollen  

- Hatt flere digitale quizkvelder 

- Hatt digital spillkveld  

- Rebus i Oslo  

- Hatt flere stipendpils arrangementer. 

- Filmkveld 

Dere kan lese mer i rapporten vi har sendt inn til FU.  

Mål for søknadsperioden 
Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret: 

1) Gjennomføre ulike sosiale arrangementer som samler studenter på IFI, men med                     
hovedfokus på studentene på studiet Digital økonomi og ledelse. 

2) Gjennomføre faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet. 
3) Fortsette å promotere vår grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter. 
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4) Flere arrangementer som når ut til alle Ifi-studenter.  
5) Opprettholde et godt og varmt miljø blant studenter, spesielt blant studentene tilknyttet                       

Euler og DigØk. 
 

Semesterstøtte 
Digitus søker kr. 12 928,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster: 

1) Styremiddag kr. 2 100,- 
2) Styreaktivitet kr. 1 400,- 
3) Spillkveld kr. 2 538.- 
4) Solnedgangstur kr.    500,- 
5) Kanonballturnering kr.    890,- 
6) Digital-quiz kr.    650,- 
7) Digitalt-escape room kr. 1 950.- 
8) Bank og domene kr.    300,- 
9) Generalforsamling kr.    300,- 
10) Aktivitetsdag  kr. 1 300.- 
11) Frie midler kr. 1 000,-  

 
 

Post 1: Styremiddag 
Styret har en jevn og høy aktivitet. Vi søker derfor om 2 100,- til styremiddager for dette 
semesteret. Styret har 9 styremedlemmer. 

Post 2: Styreaktivitet 
Styret søker om 1400,- til sosiale aktiviteter for styret dette semesteret.  

Post 3: Spillkveld 
Vi ønsker å invitere studentene til sosialisering på Escape med diverse spill, både brettspill og 
videospill. For å bidra til økt oppmøte vil vi servere studentene snacks, gi premie til vinneren og 
ha studentbaren åpen.  

Post 4: Solnedgangstur 
Det har tidligere vært en stor interesse blant studenter å delta på lavterskel fysiske 
arrangementer. Som b.l.a. tur til Grefsenkollen forrige semester. Vi ønsker derfor å fortsette 
denne tradisjonen i år, og søker støtte til grillmat og engangsgriller for solnedgangstur til 
Glassberget (Årvollåsen).  
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Utgift  Kostnad 
Mat og Drikke  2 100,- 

Utgift  Kostnad 
Ubestemt  1 400,- 

Utgift  Kostnad 
leie Escape   500,- 
Funksjonere x2  1 638,- 
Snacks   300,- 
Premie   150,- 
Sum:   2 538,- 

Utgift  Kostnad 
Grillmat og grill   500,- 



 

Post 5: Kanonballturnering 
For å gi IFI-studentene litt fysisk aktivitet og mestringsfølelse, ønsker vi å arrangere en 
kanonballturnering i mai. Vi har fortsatt kanonballene fra tidligere arrangementer. 

Post 6: Digital-quizer 
Dette gir studentene flere fine muligheter til å møtes (digitalt), og kommunisere. Det er også 
lavterskel arrangementer, og vi ønsker å ha flere premier i år enn tidligere. Dette fordi vi ser at 
det er vanskelig for studenter på ulike trinn å kommunisere, derfor vil vi bruke disse som 
plattform, og ha premiene som et insentiv for å møte opp.  

 

Post 7: Digitalt-Escaperoom 
Dette er en ny type arrangement som vi ønsker å prøve ut, hvor studenter kan samarbeide og 
utfordre seg selv og andre. Vi ønsker å dele ut gavekort på 90 kr til hver deltaker fra kolonial e.l., 
slik at de kan kjøpe noe å kose seg med. Dette vil da være en erstatning for billettene vi ellers ville 
kjøpt, dersom det var mulig med fysiske arrangement. Vi benytter gratis Escaperoom på nett.  

 

Post 8: Bankutgifter  
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 500,-. 

 

Post 9: Generalforsamling 
Ønsker å kunne servere noe godt til generalforsamlingen ettersom at det vil øke oppmøtet og at 
færre blir sultne i løpet av generalforsamlingen. 
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Utgift  Kostnad 
Premie til vinnerlag  150,- 
Innkjøp av frukt  300,- 
Leie av bane ute (2 timer)  440,- 
Sum:  890,- 

Utgift  Kostnad 
Escape gavekort  x (3 deltakere)   150,- 
Middag for til vinnerlaget (3 deltakere)   500,- 
Sum:  650,- 

Utgift  Kostnad 
Mat og drikke (90,- x 20 deltakere)  1 800,- 
Premie  150,- 
Sum:  1 950,- 

Utgift  Kostnad 
Bank og domene  300,- 

Utgift  Kostnad 
Snacks og brus  300,- 



 

Post 10: Aktivitetsdag  
For å gi studentene litt fysisk aktivitet og uteopplevelser ønsker vi å arrangere en innholdsrik 
aktivitetsdag på Sognsvann. Dette innebærer ulike poster i terrenget, blant annet rebus i skogen, 
kanopadling, samt smores- og bål-grilling. Vi leier kano billig på Finn.no.  

 

Post 11: Frie midler 
Vi søker dette semesteret om frie midler. Dette for å opprettholde smitteverntiltakene på de ulike 
fysiske arrangementene. Hvor vi skal stå for innkjøp av håndsprit og desinfeksjonsmiddel, slik at 
dette ikke blir lagt på deltakerne, og bidrar til trygge arrangementer.  
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Utgift  Kostnad 
Mat og grilling   800,- 
Leie kano  500,- 
Sum:  1 300,- 

Utgift  Kostnad 
Frie midler   1 000,- 


