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Totalt tilbakebetalt beløp: -7.013,30 kr

Søknad om semesterstøtte H21 - ProgSys
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur ved Institutt for informatikk ved
Universitetet i Oslo. De seneste semestrene har vi for det meste arrangert digitale aktiviteter
som Jackbox kvelder og zoom workshops der det ikke er noen tilknyttede kostnader. Slik
som smittesituasjonen utvikler seg nå, ser det ut til at vi må fortsette denne trenden også
dette semesteret.

Punkt 1:
Vannkoker + sikkerhetstimer til linjerom
Vår gamle vannkoker har blitt stjålet fra linjerommet, i tillegg til at vi har fått pålegg fra drift
om å gå til innkjøp av en sikkerhetstimer (grunnet brannfare).

Vannkoker 150,00kr

Sikkerhetstimer 150,00kr

Totalt 300,00kr

På dette punktet søker vi om 300 kr.
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Punkt 2:
Styresosialisering med middag:
Det vil mest sannsynlig bli noen utskiftninger i styret etter neste generalforsamling, og da
passer det fint at de nye medlemmene samkjøres gjennom en felles middag.

Styremiddag 2.500,00 kr

Totalt 2.500,00 kr

Til dette punktet søker vi om 2500 kr.

Punkt 3:
Bankomkostninger

Vår 2021 er etterbetaling. Høst 2021 er hva vi budsjetterer.

Vår 2021 19,00kr

Høst 2021 31,00kr

Totalt 50,00kr

På dette punktet søker vi om 50 kr.

Frie midler vår 2021
Vi søkte ikke noe støtte forrige semester, men brukte litt av egenkapitalen på å kjøpe litt
fagrelaterte plakater og en skohylle til linjerommet. Dette kom på 1713kr totalt, og vi håpet å
kunne få dekket 1000kr av beløpet som frie midler.

Vare Kostnad Vedlegg #

Plakater 1 413,00 kr 2

Skohylle 300,00 kr 1

Total 1743,00 kr

Vi søker dermed 1000kr dekket av frie midlerogså frie midler for dette semesteret.

Hva vi skylder FU
I henhold til tidligere regnskap, skylder vi 11.013,30 kr til FU. Vi vil gjerne få trukket fra 1000
kr for frie midler for våren 2021. Dette beløper seg totalt til 10.013,00kr.



Totalt
Vannkokerr + timer 300,00 kr

Styresosialisering 2.500,00 kr

Bankomkostninger 50,00 kr

Bruk av frie midler 1000,00 kr

Gjeld til FU -11.013,30 kr

Totalt -7 163,30 kr

ProgSys søker dermed totalt om 3.850,00 kr, og vil tilbakebetale 7.163,30 kr til FU dersom
søknaden innvilges.

Med vennlig hilsen

Hans Marius Gunleiksrud Christoffer Bjelke
Økonomiansvarlig Leder



Vedlegg 1:



Vedlegg 2:


