SØKER MIDLER FRA FU V21
Dato: 08.02.2021

Kontaktperson
Magnus Andreas Hjorth
Verv: Økonomiansvarlig
Mail: magnus.hjorth@defi.no

Søker
Kontonummer: 1503.62.37160
Org. nr: 915 439 721
Mail: designforeningen@ifi.uio.no

NB: I denne søknaden tar vi forbehold for at flere av dagens tiltak 08.02.2021 vil innfri
lettelser i løpet av semesteret.
Hva vi søker til:

Hvor mye vi søker om:

1: Musematter

1 944,-

2: Designboks

480,-

3: Arrangementer

11 080,-

Totalt

13 504,-

1: Musematte
Vi i Defi ønsker å legge et litt mer personlig preg på Euclid og knytte dette rommet mer opp
mot Defi som linjeforening. Utover noen informasjonsskriv som henger på kjøleskapet og
døren ut av rommet, samt en «roll-up» har ikke Euclid noe som tilsier at dette rommet
tilhører og drives av Defi. Tidlig etter at pandemien inntraff Norge for fult, ble IFIs IT-Drift
bedt om å fjerne diverse it-utstyr fra flere room på IFI, deriblant mus og tastatur. Dette
skjedde uten forvarsel. Vi har vært i kontakt med driftsavdelingen og de sier at det ble
fjernet, men at studentene selv kan ta med medbrakt mus og tastatur.
Vi ønsker i den anledning å benytte muligheten til å gjøre det litt enklere for studentene ved
å tilby musematter. Vi har tidligere fått tildelt noen musematter av Dagen. Flere av disse har
blitt slitt/tegnet på og enkelte har kommet på avvei. NB: Musemattene ble ikke fjernet, da
driftsavdelingen ikke anså disse som potensielle smitteførende objekter. Vi snakket med
flere som satt på Euclid forrige semester og de har uttrykket et behov for nye/flere
musematter. Musemattene vil bli plassert der hvor det står skjermer. Vi kommer også til å
merke under mattene at de tilhører Defi og skal forbli på Euclid rommet.
Utgift

Antall

Kostnad

Musematter

24

Total

1944,1944,-

2: Designboks
På bakgrunn av etterspørsel har vi sett at designstudenter har et behov for ulike redskaper
og verktøy. Fra forrige semester, altså høst 2020, har vi også sett at designboksen har vært i
bruk som er veldig bra og vi søker derfor penger for å etterfylle noen verktøy og diverse ting
som manglet i designboksen som limstifter.
Utgift

Kostnad

Div. kontorrekvisita

480 ,-

Total

480 ,-

3: Arrangementer
Digitalt Rebusløp
I år ønsker vi i Defi å arrangere noe vi har kalt for Digitalt Rebusløp. Vi pleier vanligvis å ha
fysiske arrangementer, men på grunn av usikkerheten rundt korona prøver vi å være innstilte
på at det meste må skje digitalt - dette gjelder da også sosiale arrangementer! Hvor gøy
hadde det ikke vært med en slags rebusløp hvor vi hver dag i en uke legger ut ulike
oppgaver og hint til forskjellige poster?
Rebusløpet går på at du skal finne et svar basert på hint og oppgaver som legges ut på
Instagrammen eller Facebooken til Defi. Vanskelighetsgraden vil da også øke utover uken.
Denne ideen har vi fått inspirasjon fra emnet Ethical Hacking hvor de må i sin
hjemmeeksamen finne ulike flagg for å løse en oppgave, og når de har løst den oppgaven
kan de se hvilken plass de er på i “scoring-lista”. De personene som har klart å finne flest
riktige svar og raskest vinner gavekort. Vi tenker derfor i denne anledning at 1. Plassen får
500 kr, 2. plass får 300 kr og 3. Plass 200 kr, gavekort på totalt 1000,-.

IN1060-avslutning
Hver vårsemester stiller Defi i samarbeid med IN1060-ansvarlige en designfest på Escape
som nå blir digitalt. Det vil bli visning av IN1060-videoer og quiz. Defi stiller også med
dommerpanel hvor vi skal kåre tre vinnere av konkurransen. Disse vinnerene er basert på tre
kategorier: beste video, beste løsning og beste prosjekt. Vi ønsker derfor å søke penger til
gavekort for premier for disse kategoriene (750,-), quiz-premie (200,-) og takk til dommere
(150,-). Tilsammen søker vi 1100,-.

Brownies og is
For tradisjon så har vi hatt brownies & is-arrangementer. Vi krysser fingrene for at det blir
mulig å ha dette arrangementet senere dette semesteret. Dette innebærer da vanilje is,
langpanne mix, vanlig og glutenfri mix, engangsskjeer og papptallerken. Derfor søker vi
penger for en rolig start på brownies & is-arrangementet 500,-.

Grilling på kollen
Vi ønsker å ta med Designstudentene, primært førsteklassingene opp på en av kollene Oslo
har å by på. Vi sikter til først og fremst førsteklassingene da disse ikke har fått en like god
studiestart som de andre kullene. Vi ønsker å tilby mat på samme måten som iFriluft og
søker om samme beløp som dem 880,-

Faglig foredrag
Vi i Defi har planer om å arrangere relevante foredrag for designstudenter på ifi. Disse
foredragene skal gi designstudenter muligheten til å engasjere seg, lære om hvordan det er
å ha designbakgrunn, og stille spørsmål om det de lurer på. Vi må dermed kontakte
personer som skal holde disse foredragene, og som en godtgjørelse tenkte vi å gi
foredragsholderne en liten gave til verdi av 200,-.

Figma for dummies
Basert på etterspørsel ønsker vi å arrangere et digitalt arrangement med fokus på Figma.
Figma er et verktøy som brukes mye i arbeidslivet, spesielt for designere, og flere ønsker å
få tips og triks fra studenter som har brukt dette verktøyet før (om det gjelder
skoleprosjekter eller sommerjobber). Siden vi ikke kan ha det fysisk blir det ikke
matservering eller drikke, derfor tenker vi å gi de 25 første som melder seg på
arrangementet får 200 kr til å kjøpe mat via Foodora eller lignende.
Vi søker derfor 5000,- til dette arrangementet.
Grunnen til at dette beløpet er så stort er fordi det er veldig uforutsigbart om linjeforeninger
kan ha fysiske arrangementer igjen i hvert fall i stor skala. For å kunne opprettholde
engasjement for linjeforeninger må vi kunne gi noe form for kompensasjon for at studenter
skal være med. Det har sett ut til å fungere veldig bra for bedriftspresentasjoner å gi dem
gavekort på mat. Derfor ønsker vi å gjøre det samme fordi vi ikke har andre måter å få med
studenter på. Dette er en tøff situasjon for alle, men fra fadderuken allerede har det sosiale
engasjementet fra foreninger osv. redusert kraftig mtp. at vi ikke har kunne holde
foreningsdag eller lignende. Om linjeforeninger skal klare å få inn flere/nye studenter inn i
foreningsmiljøet må vi kunne vise hvem vi er og hva man kan gjøre selv om ting blir digitalt.
Workshop på tvers av linjene (IN2000)
Vi har tidligere søkt penger til dette arrangementet, men pga. Korona har vi ikke fått
gjennomført det. Dersom ting blir bedre ønsket vi å ha dette arrangementet på Escape med
påmelding slik at vi får fordelt deltakere. Til dette konseptet så tenker vi at folk kan melde
seg på som en gruppe (om det er fire designere eller en designer + en utvikler eller en
designer + en utvikler + produkteier) blir tildelt et bord hvor de kun får lov til å sitte på. Her
skal teamene få et case som de skal løse sammen som et team og vi ønsker å knytte dette
arrangementet opp mot IN2000 emnet slik vi har gjort tidligere med IN1060-arrangementer
med prototyping og case der. Siden arrangementer er fra 16:00 ønsker vi å servere mat og
drikke. Totalt søker vi om 2400,- for pizza og brus for 30 påmeldte deltakere.
Hvis de andre linjeforeningene vil så kunne vi samarbeidet sammen og dette arrangementet
da det kan være nyttig for alle studenter på IFI å være med på og ikke bare designstudenter.
Dette kunne f.eks. gått over flere dager om flere ønsker å være på noe slikt.

Hva vi søker til de ulike arrangementene:
Utgift

Kostnad

Digitalt Rebusløp

1000,-

IN1060-avslutning

1100,-

Brownies og is

500,-

Grilling på kollen

880,-

Faglig foredrag

200,-

Figma for dummies

5000,-

Workshop på tvers av linjene (IN2000)

2400,-

Total

11 080,-

