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SØKNAD OM MIDLER 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. 26 062 ,-.

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. 26 062,- fordelt på disse punktene:

1. Hyttetur
2. Gensere
3. Telt/hengekøyetur
4. Kinokveld
5. Fagkveld med Joshi
6. Paint & Sip
7. Ny nettside

kr. 9 000,-
kr. 6 000,-
kr.    700,-
kr.    400,-
kr. 4 600,-
kr. 4 840,-
kr.    522,-
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1: Hyttetur
Defi ønsker å arrangerer sin aller første hyttetur. Forhåpentligvis blir hytteturen rundt
oktober-november slik at Defi kan bli bedre kjent med hverandre. Vi tar høyde for å få
med alle i styret og interne med overnatting på to netter. Vi regner med å være ca. 15
stk. på hyttetur.

Utgift Kostnad

Hyttetur 9 000,-

2: Gensere
Gensere som representerer Defi (med logoprint eller liknende) som forening vil være
med på å synliggjøre foreningen på IFI og dermed hjelpe rekruttering til arrangementer
og skape et større samhold og engasjement rundt foreningslivet. Vi vil teste ut hvordan
dette fungerer som PR-middel og vil derfor i første omgang søke om midler til 20
gensere. Dette tilsvarer alle medlemmer av defi (11 stk. så langt) pluss 9 ekstra gensere
til eventuelle nye medlemmer.

Utgift Kostnad

Gensere 6 000,-

3: Telt/hengekøyetur
Vi vil arrangere en lavterskel telt/-hengekøyetur for designstudenter til Lille Åklungen.
Turen vil foregå fra 17.- 18. september og vil ha en maksgrense på 30 personer. I
forbindelse med turen vil vi gjerne stå for vedkubber til bål, marshmallows og tilbehør til
s’mores. Avhengig av hvor mange som melder seg på vil vi kjøpe inn 2-4 sekker med
ved a 100,- per. sekk.

Utgift Kostnad

Vedsekker 400,-

S’mores (marshmallows, kjeks, sjokolade) 300,-

Sum 700,-
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4: Kinokveld
Vi vil arrangere flere lavterskel kinokvelder på Euclid i løpet av semesteret og ønsker å
søke penger til snacks og brus.

Utgift Kostnad

Snacks og brus 400,-

5: Fagkveld med Joshi
Defi ønsker å ha fagkveld med Joshi og vil servere noe mat til de som er påmeldt mtp. at
dette også er etter 16-tiden som vil si at flere er kanskje sultne. Vi har satt av en
maksgrense på ca. 40 stk, i tillegg vil vi gi en gave til Joshi som presang for å holde
presentasjon.

Utgift Kostnad

Mat 3 600,- (90 * 40 stk)

Drikke 500,-

Gave 500,-

Sum 4 600,-

6: Paint & Sip
Til Paint & Sip vil vi søke penger om maleutstyr som maling, pensler, papptallerken &
pappkopper (for å blande maling) og canvas. Her tenker vi at folk får ha med mat selv,
og kjøpe drikke. Vi har hørt om vi kan booke Escape for denne datoen. I tillegg skal vi ha
påmelding til arrangementet med plass til 40 stk (inkludert styremedlemmer).

Utgift Kostnad

Farge 1 200,- (150 * 40)

Pensler 640,- (50 * 8 + 30 * 8)

Canvas 2 800,- (14 * 200)

Papptallerken + pappkopper 200,-

2

https://www.clasohlson.com/no/Sang-akrylfarger-/p/34-1799
https://www.clasohlson.com/no/Pensler,-6-stk./p/31-5860
https://www.clasohlson.com/no/Penselsett-med-syntetisk-bust,-3-stk-pk/p/40-7433-4
https://www.clasohlson.com/no/p/31-5758-10


Sum 4 840,-

7: Ny nettside
Vi ønsker å abonnere på Zyro for å lage en ny nettside for Defi. Nåværende nettside er
utdatert og vi ønsker å oppdatere den og få den til å se bedre ut samt mye mer
brukervennlig enn det den er nå.

Utgift Kostnad

Zyro 522,-
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