
Søknad om semesterstøtte
Høsten 2021

Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonr.: 1503 54 41171

Kontakt økonomiansvarlig Fredrik Aas Andreassen ved spørsmål.
E-post: okonomi@ifilist.no
Mobiltelefon: +47 456 86 159

Frie midler
Søknadssum: 1 000 kr

Bankkostnader
Søknadssum: 100 kr

Styremiddag
Vi anser oss som en linjeforening med hyppig aktivitet og arrangementer som studentene på
Informatikk: språkteknologi, og IFI forøvrig, får mye sosialt utbytte fra.
Søknadssum: 3 500 kr

Minecraft-server
“Budget Minecraft Hosting - 4GB” levert av BisectHosting. Våren 2021 fikk vi utbetalt støtte til og med
august 2021. Vi søker nå om midler til serverdrift fra og med september 2021 til og med desember
2021. Månedlig kostnad på 12,95 USD.
Søknadssum: 580 kr

Hyttetur
Tidligere så vi oss dessverre nødt til å avlyse hytteturen vi hadde planlagt. Dette semesteret gjør vi et
nytt forsøk, forhåpentligvis i starten av september, slik at de nye førsteårsstudentene kan bli kjent med
hverandre. Vi tar høyde for å få med inntil 30 studenter på en slik tur med overnatting to netter. Vi vil
prøve å få penger til mat dekket av Spåkteknologigruppen (LTG), til nød via deltakeravgift.
Søknadssum: 9 000 kr
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Tur i Marka
Dette måtte dessverre også avlyses tidligere, men vi prøver igjen dette semesteret! Et slikt
arrangement er enkelt å gjennomføre og kan gagne mange mange studenter til en billig penge. Her ser
vi for oss å grille, og at vi kan stille med et enkelt pølseutvalg til deltakerne.
Søknadssum: 300 kr

Filmkveld i Escape
Dette ble en suksess høsten 2020 som vi ønsker å gjenta. Vi stiller selv med barfunksjonærer. Det blir
dermed ingen utgifter til Cybernetisk Selskab. Vi ser for oss at arrangementet vil vare fra kl. 18 til
senest midnatt, med filmvisning fra kl. 19. Vi tar høyde for å få med 50 deltakere som vil få servert
pizza. Etter filmen ønsker vi å ha en quiz med premie på inntil 100 kr. Leie av film fra Google Play vil
koste 40 kr.
Søknadssum: 4 640 kr

Oppsummering

Frie midler 1 000 kr

Bankkostnader 100 kr

Styremiddag 3 500 kr

Minecraft-server 580 kr

Hyttetur 9 000 kr

Tur i Marka 300 kr

Filmkveld i Escape 4 640 kr

Overskudd, våren 2021 - 1 507 kr

Total søknadssum 17 613 kr
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