30.april 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 og høst 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 5 122,- kr i støtte fordelt på følgende:
● Mikro baker del 3
● Sommeravslutning
● Styremiddag
● Mikros byggekonkurranse
● Mikros bidrag til jentedagen

150 kr
205 kr
3500 kr
1120 kr
147 kr

30.april 2021

Mikros bakeklubb del 3
Forrige semester arrangerte Mikro to ganger bakeklubb hvor vi utforsket både kanelbollen
og suksessterten. Her baker deltagere og Mikro sammen, og blir guidet både gjennom
handleprosessen og bakeprosessen. Dette ønsker vi naturligvis å arrangere også dette
semesteret, og søker derfor om matriale til baking.
Mikro søker her om 150 kr.

Sommeravslutning for robotikk
Våren 2020 arrangerte Mikro sommeravslutning som en avslutning for semesteret, hvor vi
møttes i park, grillet og hadde det hyggelig. Mikro ønsker å gjenta suksessen, og søker
derfor om penger til eventet. Mikro ønsker derfor om støtte til engangsgriller og antibac.
Dette avhenger selvfølgelig av at Raymond gir oss litt friere tøyler, men Mikro håper på at
det er større muligheter for dette i juni.
Mikro søker her om 205 kr.

Styremiddag
Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester.
Mikro søker her om 3500 kr.

Mikros byggekonkurranse
Mandag/ tirsdag ettermiddag i fadderuka planlegger Mikro å arrangere en
bygge-konkurranse for alle 70 fadderbarn!
Som tidligere år ønsker vi å kickstarte fadderuken med et 2-timers event der hver
faddergruppe fikk i oppgave å etter beste evne bygge en dingseboms med ekstremt tilfeldig
tema, med begrensninger satt av vårt håndplukkede panel av kritiske dommere.
Vi planlegger en første-og andreplass der premien blir smittevennelig twist og god stemning.
Mikro skjønner naturligvis at dette avhenger veldig at det blir en mer normal fadderuke enn
den forrige, men ved hendelse at vi ikke får gjennomført byggekonkurranse blir pengene
selvfølgelig overført tilbake.
Mikro søker her om 1120 kr.

30.april 2021

Mikros bidrag til jentedagen
Mikro har hørt rykter om at det også i år blir gjennomført jentedag søndagen før studiestart.
Her stiller Mikro naturligvis opp med stand som tidligere år, og ønsker derfor å søke om
matriale til stand. Planen er marshmallows, spagetti og twist.
Mikro søker her om 147 kr.

Øvrige detaljerte økonomi:

Mikros bakeklubb del 3
Bakematrialer

150 kr
Totalt:

150.00 kr

Mikros Sommeravslutning
Engangsgrill x 2

76 kr

Antibac

129 kr
Totalt:

205.00 kr

Styremiddag
Mat

3500 kr
Totalt:

3500.00 kr
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Mikro-Workshop fadder-konkurranse
Pynt og materialer

800 kr

Twist x4 (premie)

320.00 kr
Totalt:

1120.00 kr

Mikros bidrag til jentedagen
Spagetti

17 kr

Twist

80 kr

Marshmallows x 2

50 kr

Totalt 147 kr
Totalt for søknad

5122 kr

