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SØKNAD SEMESTERSTØTTE H21
Defi er linjeforeningen til Informatikk: Design, bruk og interaksjon. Vi ønsker å bidra til et
bedre sosialt og faglig miljø blant studenter ved linja og søker om støtte til å
gjennomføre både lærerike og gøyale arrangementer til nåværende høstsemester. Vi
krysser fingrene for et enda bedre semester for nye førstiser på IFI, men også
nåværende studenter som ikke har fått opplevd IFI på sitt beste pga. COVID-19. Dette
vil vi gjøre noe med og søker derfor om kr. 15 000,-.

Våre mål dette semesteret:
● Vi ønsker å fremheve designmiljøet på IFI i mye større grad enn det har vært

tidligere. Gjennom ulike sosiale arrangementer ønsker vi å bidra til et bedre og
tryggere miljø for studenter på IFI, og ikke minst studentene i designlinja.

● Bidra til mer promotering av foreningslivet på IFI for å synliggjøre at det er en
veldig lav terskel til å bli med i en forening, samt bidra til arrangementer som når
ut til flere studenter.

Semesterstøtte
Defi søker totalt kr. 15 000,- fordelt på disse punktene:

1. Jentedagen
2. Brownies & is
3. Styremiddag
4. Styreaktivitet
5. Spillkvelder
6. Fagdag 1 - Sommerjobb som designer
7. Fagdag 2 - Tips til CV/Portefølje
8. Fagdag 3 - Figma workshop
9. Generalforsamling
10. Bank og domene
11. Grilling i fadderuken

kr. 2 000,-
kr. 3 000,-
kr. 2 500,-
kr. 1 200,-
kr. 1 300,-
kr. 600,-
kr. 600,-
kr. 2 700,-
kr. 300,-
kr. 600,-
kr. 200,-
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1: Jentedagen
Defi skal med glede igjen stille opp med stand som tidligere år på jentedagen søndagen
før studiestart. Vi ønsker derfor å søke om materiale til stand og goodiebags. Planen er
å dele ut snacks og lignende til alle som kommer innom standen.

Utgift Kostnad

Snacks og pynt 2 000,-

2: Brownies & is
Vi i Defi ønsker å gjøre et forsøk på å holde tradisjonen oppe med å servere
IFI-studenter brownies & is. For to år siden startet vi dette arrangementet som ble en
stor suksess og ønsker å vise de nye studentene hvordan man kan være med på å øke
den sosiale samferdselen for både linja og instituttet. Vi tar hensyn til de som trenger
glutenfri og vegansk brownies.

Utgift Kostnad

Brownies & is 3 000,-

3: Styremiddag
Styret har hatt middels aktivitet. Vi søker derfor om 2500,- til styremiddag for dette
semesteret, og vi er 8 styremedlemmer.

Utgift Kostnad

Styremiddag 2 500,-

4: Styreaktivitet
Etter vårens generalforsamling har vi fått nye medlemmer i styret, men har dessverre
ikke blitt kjent med hverandre pga. COVID-19 og ønsker derfor å søke om 1 200,- til
sosiale aktiviteter for dette semesteret hvor vi kan bli enda bedre kjent med hverandre.

Utgift Kostnad

Noe sosialt med styret 1 200,-

1 av 3



5: Spillkveld
Dersom det blir åpent for å holde fysiske arrangementer (både store og små) ønsker
Defi å arrangere spillkvelder for IFI-studenter som skal være lavterskeltilbud. Vi tenker
dette kan arrangeres flere ganger f.eks. den ene uken har vi Mario-kart og neste er
brettspillkveld. Vi vil forsøke å få til dette fem ganger ila. semesteret.

Utgift Kostnad

Premie 300,-

Snacks 1000,-

Sum: 1300,-

6: Fagdag 1 - Sommerjobb som designer
Fra fjorårets arrangement om hvordan det er å ha sommerjobb som designer ble en stor
suksess. Mange studenter både fra bachelor- og masternivå var svært interesserte. Vi
ønsker derfor å tilby det samme i starten av dette semesteret bare fysisk, og servere
studenter med noe godt under presentasjonen.

Utgift Kostnad

Snacks 600,-

7: Fagdag 2 - Tips til CV/portefølje
Vi ønsker å gi IFI-studenter tips og triks til hvordan man kan få CV-en og porteføljen til
å skille seg ut fra mengden under søknadsperioden. Svært mange viste interesse for
dette arrangementet i fjor bare digitalt. Vi ønsker derfor å søke penger til snacks om
dette kan holdes fysisk dette semesteret.

Utgift Kostnad

Snacks 600,-
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8: Fagdag 3 - Figma workshop
Styret ønsker å gjennomføre en workshop med Figma dette semesteret, denne gangen
fysisk. Vi har tidligere hatt ekstremt bra oppmøte på våre arrangementer med
prototyping på Escape. Derfor ønsker vi å gjøre dette igjen, bare med Figma, og tilby
studenter mat og drikke. For dette arrangementet ønsker vi å streame digitalt for de
som ønsker å se på, men ha påmeldingsskjema for 30 stk (hvis det lar seg gjøre og med
hensyn til smittevern).

Utgift Kostnad

Pizza (80,- x 30) 2 400,-

Brus 300,-

Sum: 2 700,-

9: Generalforsamling
Defi ønsker å servere studenter med snacks og brus til generalforsamling siden det vil
øke oppmøte og gi. Vi krysser også fingrene for at dette kan arrangeres fysisk på IFI.

Utgift Kostnad

Snacks og brus 300,-

10: Bank og domene
Vi søker om faste bank- og domeneutgifter, i tillegg må vi skaffe oss et nytt kort.

Utgift Kostnad

Bank, domene og kortgebyr 600,-

11: Grilling i fadderuken
Defi ønsker vi å bidra til noe sprell til designstudentene i fadderuken og tenker det blir
koselig å kjøpe inn litt snacks og en grill for å møtes i en park og spille noe sammen.

Utgift Kostnad

Snacks og grill 200,-
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