
8.mars 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 6000,- kr i støtte fordelt på følgende: 

● Shitty robots 6000,- kr 
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Shitty Robots  
Planleggingen av Shitty Robots er godt igang! Se Facebook-arrangement her. Her 
planlegger vi å ha to kvelder hvor vi gir en guide til hvordan man kan lage hver sin egen liten 
robot, og hvordan gå frem i blant annet 3d- printing. Man vil også få bruk for kunnskap man 
har fått gjennom kurset IN1080, som er obligatorisk på robotikk. Da dette skal være et gratis, 
lavterskel-arrangement, fikk vi på forrige møte fått innvilget penger til utstyr. Vi planlegger at 
alle deltagere skal over en uke ha mulighet til å hente hver sin egen liten robot-kit, 
selvfølgelig svært smittevennelig. 
 
Vi ønsker å få med oss flest mulig 1. årsstudenter, og har derfor valgt å ha en egen 1.års 
påmelding.  
 
Som mange andre linjeforeninger har vi også erfart at det kan være noe vanskelig å få med 
godt oppmøte på digitale arrangementer. Som en ekstra liten gulrot og og for ekstra god 
stemning, ønsker vi derfor at vi kan tilby mat til de som melder seg på. Vi har hørt litt rundt, 
og konkludert med at Foodora-gavekort er det enkleste alternativet. Vi ønsker derfor å tilby 
gavekort på 150 kr til alle deltagere to kvelder.  
 
Da dette er et faglig og sosialt arrangement, håper Mikro på at instituttet kan støtte denne 
posten. Men da vi ikke har fått svar fra instituttet enda, og fristen for å søke FU kom raskt, 
har vi valgt å søke begge steder. Ved innvilgelse fra instituttet, kommer derfor Mikro til å 
trekke fra innvilget søknadssum i denne søknaden.  
 
Totalt: 6000 kr 
 
 

 

Øvrige detaljerte økonomi: 

Shitty Robots 

 
 

 

Shitty robots Pris Total 

Foodora gavekort * 20 * 2 150 6000 kr 

Totalt  6000 kr 

Totalt for søknad 6000 kr 

https://www.facebook.com/events/267192161800232/

