Digitus
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Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO
E-postadresse: okonomi@digitusuio.no
Kontaktperson: Mathias Schumacher

ETTERSØKNAD OM STØTTE
Digitus søker om totalt kr. 624.50,- i ettersøknad for 3 ulike poster. Denne summen tar
utgangspunkt i at støtten fra arrangementer som er avlyst, blir omgjort til arrangementer som er
gjennomført.

BAKGRUNN
Arrangementer som gikk over budsjett
Digitus har arrangert totalt 3 ulike quizer dette semesteret. Hvor det tidligere var budsjettert
150,- kr til gavekort på Escape som premie. Ettersom at Escape har vært stengt dette
semesteret endret vi tre Norgesgruppen gavekort, som vil være lettere å ta i bruk for
studenter som er påvirket av restriksjonene. Minstepris var på kr 150,-, med ekstra
kostnader (frakt og mva) på totalt kr. 64.50,-. Som fører til en totalsum på kr 514.50,-, med
tidligere budsjettert sum blir dette kr 364.50,-. Vi gikk også under budsjettet på en
premie-post med kr 50,-. Vi ettersøker dermed kr 314.50,- på post 1.
Den 04.03.2021 utførte Digitus et vellykket digitalt escaperoom med 31 deltakere. Vi
budsetterte 1 800 kr for mat til 20 deltaker på kr. 90,-. Ettersom at oppmøtet ble bedre enn
forventet, og vi ikke fant et “korona-vennlig” mat-alternativ til 90 kr, økte vi taket på deltakere
og pris. Dette medførte at kostnaden kom på totalt kr. 4 650,-, som tilsier kr. 2 850,- over
budsjettet. Vi bestemte oss dermed for å ikke gi ut en premie til vinneren, men heller
premiere for sosial deltakelse, i form av gavekortene. Dette medførte at vi gikk under
budsjett på premie-posten på kr 150,-. Vi ettersøker dermed kr 2 700,- på post 2.
Bankutgifter har økt med 300 kr ettersom at vi måtte bestille et nytt kort for netthandel,
grunnet at økonomiansvarlig ikke har tilgang til Bank-ID på tidligere kort. Det har ført til at
styremedlemmer har lagt ut for ulike kostnader, som vi anser som uforsvarlig. Det har også
vært en økning i omkostningen på nettbanken, ettersom at vi overskred en terskel på antall
brukere, som nå har blitt rettet opp. Vi ettersøker dermed kr 300,- på post 3.
Summen av de tre postene utgjør totalt kr. 3 314.50,-

Utgåtte arrangementer
Vi ønsker å omgjøre støtten som har blitt utbetalt til arrangementene; Solnedgangstur,
Kanonballturnering og Aktivitetsdag, til de tre overnevnte postene. Arrangementenehar blitt
avlyst grunnet korona-situasjonen, hvor vi totalt har fått utbetalt kr. 2 690,- i støtte.
Utgått Aktivitet

Utbetalt støtte

Solnedgangstur
Kanonballturnering
Aktivitetsdag

kr.
kr. 890,kr. 1 300.-

Sum

kr. 2 690,-

500,-

Vi ønsker at summen av de tre postene på kr. 3 314.50,- blir trukket fra summen til de
avlyste arrangementene på 2 690,-. Slik at støtten fra avlyste arrangementer blir omgjort til
støtte for utførte arrangementer. Digitus ettersøker dermed totalt kr. 624.50,-

Post 1: Digitale quiz-er
Utgift
Premie (Gavekort Norgesgruppen) (514.50 - 150)
Under budsjett på andre poster
Sum:

Kostnad
364.50,-50,314.50,-

Post 2: Digitalt-Escaperoom
Utgift
Mat og drikke (150,- x 31 deltakere) (4650-1800)
Under budsjett på andre poster
Sum:

Kostnad
2 850,-150,2 700,-

Post 3: Bankutgifter
Utgift
Nytt kort for digitale transaksjoner

Kostnad
300,-

