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SØKNAD SEMESTERSTØTTE H21
Digitus søker om kr. 21 210 i semesterstøtte.  Dersom vi får gjennomslag for vår søknad om vår
prosjektstøtte, så har vi ved vurdering av denne søknaden en resterende gjeld på kr. 7 704.32 (≈7
704). Vi vil derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å
få utbetalt kr. 13 506.

Vi har også mottatt 5 899,- som er øremerket for kjøp av eiendeler til linjerom. Hvor kr. 130 er
brukt på vannkoker. Resten har vi ikke fått brukt pga. at Euler er låst, og eiendomsavdelingen
mener vi er nødt til å vente til rommet åpner før vi skal kunne flytte eiendelene inn dit. Vi ber
derfor om å slippe å betale tilbake disse midlene i påvente av mulighet til å kjøpe disse
eiendelene.

Det vil antageligvis også komme en søknad om støtte til en Semesteravslutningsfest som vil bli
avholdt på Samfunnet Bislett, men dette er avhengig av tilgjengelighet og den økonomiske
situasjonen.

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad
Digitus har siden januar 2021:

- Spillkveld
- Digital-quiz
- Digitalt-escape room
- Generalforsamling
- Sommeravslutning
- Fantasy League
- Rebus (dette semesteret H21)

Mål for søknadsperioden
Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:

1) Gjennomføre ulike sosiale arrangementer som samler studenter på IFI, men med
hovedfokus på studentene på studiet Digital økonomi og ledelse.

2) Gjennomføre faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.
3) Fortsette å promotere vår grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.
4) Flere arrangementer som når ut til alle Ifi-studenter.
5) Opprettholde et godt og varmt miljø blant studenter, spesielt blant studentene tilknyttet

Euler og DigØk.

Semesterstøtte
Digitus søker kr. 21 210 i semesterstøtte fordelt på følgende poster:

1) Styremiddag kr. 2 100,-
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2) Styreaktivitet kr. 1 400,-
3) Semesterstart fest kr.    300,-
4) Hyttetur kr. 7 050,-
5) Kanonballturnering kr.   300,-
6) Stipendbrus med bowling kr. 7 560,-
7) Øl/brus-lympics kr.    650,-
8) PL fantasy league kr.    600,-
9) Linjeforenings fest kr.    450,-
10) Bank og domene kr.    500,-
11) Generalforsamling kr.    300,-

Post 1: Styremiddag
Styret har en jevn og høy aktivitet. Vi søker derfor om 2 100,- til styremiddager for dette
semesteret. Styret har 9 styremedlemmer.

Utgift Kostnad
Mat og Drikke 2 100,-

Post 2: Styreaktivitet
Styret søker om 1400,- til sosiale aktiviteter for styret dette semesteret.

Utgift Kostnad
Noe artig 1 400,-

Post 3: Semesterstart-fest
Vi ønsker å samle Digøk-studenter for å feire semesterstart, samt for at nye og gamle
Digøk-studenter kan bli kjent med hverandre. Leie av lokale (Escape) er i utgangspunktet gratis,
da lønningssystemet deres ikke fungerer enda.

Utgift Kostnad
Pynt 300,-
Leie lokaler 0,- ?
Sum: 300,-

Post 4: Hyttetur
Vi ønsker å plukke opp hytteturtradisjonen til Digitus etter en høst uten, og inviterer derfor alle til
Hoppeseter i Nordmarka fredag 1. til lørdag 2. oktober. Vi stiller med middag fredag kveld. I
tillegg søker vi om midler til andre ting vi må ha med som desinfiseringsmiddel, toalettpapir,
vaskemidler- og utstyr, søppelsekker o.l.

Utgift Kostnad
Leie av hytte: 35 sengeplasser à 150kr 5 250,-
Middag: 105 pølser, brus, engangsgriller 1 300,-
Annet (spesifisert over) 500,-
Sum: 7 050,-

Post 5: Kanonballturnering
For å gi IFI-studentene litt fysisk aktivitet og mestringsfølelse, ønsker vi å arrangere en
kanonballturnering i september. Vi har fortsatt kanonballene fra arrangementet i fjor.

Utgift Kostnad
Premie til vinnerlag 150,-
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Innkjøp av frukt 150,-
(Leie av bane, tror dette blir gratis ute, evt ettersøke) ?,-
Sum: 300,-

Post 6: Stipendbrus med bowling
Månedlig arrangerer Digitus stipendbrus for studentene, men for å stimulere til oppmøte ønsker
vi at den ene av disse stipendbrusene inkluderer bowling, da det etter utdelt interesse-skjema
viste seg å være interesse for et bowling-arrangement. Beløpet vi søker for inkluderer seks
bowling-baner i to timer, med opptil seks studenter per bane.

Utgift Kostnad
Leie av baner 7 560,-
Sum: 7 560,-

Post 7: ØL/Brus - lympics
For å gi studentene en arena for å bli bedre kjent med hverandre, samt fysisk aktivitet utendørs,
ønsker vi å arrangere en ettermiddag/kveld med lag-konkurranser. Til dette henter vi inspirasjon
fra “Mesternes mester”, da dette kom som forslag i det nevnte interesse-skjema. Skulle det vise
seg at det er for kaldt for å være utendørs, ønsker vi å leie et lokale for å ha de samme
aktivitetene innendørs.

Utgift Kostnad
Diverse til de ulike oppgavene 500,-
Premie til vinnerlaget 150
Leie lokaler 0,- , evt ettersøke?
Sum: 650,-

Post 8: PL fantasy league
Premier league samler studenter på tvers av linje, trinn og fag. I starten av semesteret kan dette
ha en god sosial og inkluderende effekt. PL fantasy er et spill som ofte blir et samtaleemne når
man snakker om premier league. Vi ønsker derfor å lage en liga i PL fantasy hvor studenter ved ifi
kan samles, og vi tror dette vil ha en positiv inkluderende effekt hos et stort segment på ifi. Det er
45 studenter påmeldt.

Utgift Kostnad
Premie til vinner (drakt) 600 ,-
Sum: 600 ,-

Post 9: Linjeforenings-fest
For å bedre bli kjent med IFI-studentene på tvers av linjer ønsker vi å arrangere en
linjeforeningsfest for de ulike linjene på IFI.  Leie av lokale (Escape) er som nevnt i utgangspunktet
gratis, da lønningssystemet deres ikke fungerer enda.

Utgift Kostnad
Premie til best kledde linje 150,-
Pynt 300,-
Leie lokale 0,-
Sum: 450,-
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Post 10: Bankutgifter
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 500,-.

Utgift Kostnad
Bank og domene 500,-

Post 11: Generalforsamling
Ønsker å kunne servere noe godt til generalforsamlingen ettersom at det vil øke oppmøtet og at
færre blir sultne i løpet av generalforsamlingen.

Utgift Kostnad
Snacks og brus 300,-
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