
Søknadsdato: 1.09.2021

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget

Kontaktperson
Cornelia Vassbotn
Verv: Leder
Tlf: 46889923
Mail: icvassbo@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 Semesterstøtte:

Vi sendte søknad i etterkant av mai-møtet til utvalget, men så ble det stående som siste
møte for våren. Vi tenkte naivt at alle søknader ville havne på sirkulasjon, men det burde vi
selvfølgelig ha tatt initiativ til selv. Dette er derfor en revidert utgave av den tidligere
innsendte søknaden, og vi håper utvalget vil ha forståelse for det store antallet
ettersøknader (og glemte verb som ikke har blitt satt i fortid :). De fleste budsjettene fra
originalsøknaden er stående, da vi brukte disse som utgangspunkt for innkjøpene vi faktisk
gjorde.

Totalt søker Mikro om 21 084 kr i støtte:
-
- GaffaRegatta 6 914 kr
- Grillbonanza 6 870 kr
- Filmkveld 2 600 kr
- Generalforsamling 200 kr
- Styremiddag 3 500 kr
- Frie midler 1 000 kr

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no
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Linjeforeningenes GaffaRegatta™
Hva ville ifi vært uten gaffateip og bading i dammen? Tidligere år har Mikro i samarbeid med
Linjeforeningene arrangert en gigantisk byggekonkurranse på tvers av alle linjer og alle kull!
I år planlegger vi å gjøre det samme!

Til hjelp deles det ut gaffateip, papp og søppelposer, elmotorer baterier strikker og mer.
Byggingen vil ta rundt 90 minutter, fulgt av konkurranse og premieutdeling. Det planlegges å
ha 5-6 lag som er fordelt over de forskjellige linjene ved ifi.
Planen blir å sitte ute ved Ifi-dammen og konstruere Båtene.

Planen for mat er å bestille pizza hvor vi regner med 90.- pr person og ca 45 personer

Her vil mikro søke om 6914 kr

Grillbonanza!
Dere tenker kanskje at denne søknadsposten ligner fryktelig mye på posten for 1.5 år siden,
og det stemmer! Vi fikk dessverre ikke arrangert fjorårets hyttetur, men vi prøver igjen og
søknaden er derfor bygget på fjorårets.

I stolt tradisjon vil vi nok en gang arrangere en hyttetur der vi i år gjør ting litt annerledes.
Dette er det avsluttende trinnet i vår plan for fadderuken. Vi jobber  med å leie hytte, mulig
nordmarka, mulig vestmarka helgen 17. - 19. september, og på lørdagen tenner vi bål og
griller.  Vi sliter sterkt med å finne en måte å få helgrillet svin til å være smittevennlig på og
har derfor valgt å gå for pølser med tilbehør. Er noe av grunnen at vi er lei av å bære et helt
svin 7.7 km? Kanskje.
Av tilbehør har vi valgt pølsebrød, lompe, ketchup og sennep. Vi tenker også å lage diverse
annet tilbehør som potetsalat, karamellisert løk o.l.

Vi har også valgt å ha en egen post med verneutstyr for å forhindre smitte, hvor vi kjøper inn
hansker, antibac, såpe og mer. Vi vil også poengtere at vi ser at det er en god mulighet for at
hytteturen blir avlyst, men vi satser på at det Bent sier, og at det er gjennomførbart.
Mikro søker her om 6,870.- kr

Godteri/snacks: 30*20 = 600
Totalt: 3876 kr
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Filmkveld
Lik mange andre linjeforeninger vil også Mikro vil også arrangere filmkveld på Escape. Vi
kjører på med samme opplegg som de andre, og planlegger å leie Escape i 4 timer m/bar. Vi
tenkte at det var kos med godteri/snacks til filmen så vi søker derfor også om 600kr til
godteri/snacks.
Snacks: 600kr
Godtgjørelse av funksjonærer: 2* 1000 kr
Totalt: 2600 kr

Generalforsamling
Demokrati, for en fantastisk ting. Mikro tar en kjapp gjennomgang av de demokratiske
prinsippene, og velger inn et nytt styre. Hvordan var det igjen? Styret stemmer på noen,
også tar de over? Eller var det motsatt? Vi finner ut i september! Det vi ihvertfall husker er at
det blir chips, snacks og brus til 200 kr.

Styremiddag
Med nytt styre trengs det naturligvis styremiddag! Ikke bare for å kickstarte semesteret, men
og for en hyggelig sosial aften for styret.
Totalt: 3500 kr

Frie midler
Vi er gira på de frie midlene:)
Totalt: 1000 kr
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Detaljerte økonomi

GaffaRegatta (Budsjett)
Gaffa (10 ruller 50m) x 79,75 -797.50 kr

Batterikontakt (20 stk) x 15,9 -318.00 kr

9V batteri (5pk x 4stk) x 99,9 -399.60 kr

Motor (DC 6-14V 10 stk) x 49,9 -499.00 kr

Søppelposer (40l 15 pk x 10 stk) x 34,90 -320.00 kr

Pizza (45) x 90,00 -4050.00 kr

Premier 500,00 -500.00 kr

Totalt: -6913.10 kr

Hyttetur
NB! Dere finner detaljert budsjett og regnskap HER

Utgifter

Pølser -664.00 kr

Tilbehør -2,500.00 kr

Vin/drink -2,250.00 kr

Serveringsutstyr -1,000.00 kr

Vedsekker -250.00 kr

Bensin -500.00 kr

Bærehjelp -1,500.00 kr

Hytte -4,500.00 kr

Håndsåpe x 2 -20.00 kr

Heldrakt x 1 -99.00 kr

Plasthansker x 200 -200.00 kr

Munnbind x 10 -179.00 kr

Antibac (1000 ml) x 2 -179.00 kr

https://www.kjell.com/no/produkter/kontor/teip/gaffateip-50-m-svart-p40098
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/batteriholdere/batterikontakt-p39173
https://www.kjell.com/no/produkter/kontor/batterier/alkaliske-batterier/kjell-company-9-v-batterier-pp3-5-pk.-p32311
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/motorer/dc-motor-6-14-v-p36209
https://www.clasohlson.com/no/Avfallsposer-med-knyteb&aring;nd-40-l,-15-pk/p/44-4165
https://docs.google.com/spreadsheets/d/133DCB8e5yDZGBVUopDMosfV9G8ZpskUSFQ0pWomhu78/edit?usp=sharing
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Totalt: 14 120.00 kr

Inntekter

Egenandel hytte 150kr x35 (Forventet 5 som sover i telt) 5,250.00 kr

Egenandel mat 50kr x40 2,000.00 kr

Støtte fra FU 6,870.00 kr

Totalt: 14,120.00 kr


