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Søknad om driftstøtte: 

FIFI arrangerer ukentlige fotballtreninger ved Domus, og har nettopp startet opp igjen etter 

en lang coronapause. Like før corona ble det satt inn et nytt styre, som enda ikke har søkt 

penger. Hovedgrunnene til dette er at det var nok penger på konto ved overtagelse av 

foreningen, og at det har vært lite å bruke penger på når det ikke har vært mulig å arrangere 

treninger. Styret ble over sommeren halvert fra 6 til 3 styremedlemmer. Det vil derfor 

arrangeres en generalforsamling i høst. Vi er endelig aktive igjen og anser oss selv nå som en 

over middels aktiv forening, med rekordhøyt oppmøte på treningene hittil i år. Vi merker økt 

interesse for fotball på ifi, og økt behov for sosialisering, og vil se på muligheter for å også 

arrangere andre arrangementer. Med utgiftene vi allerede har brukt, og som vi vet kommer, 

søker FIFI om 5585 kr 

 

Driftstøtte 

1. Baneleie    2640 kr 

2. Foreningsklær   1222 kr 

3. Utstyr    223 kr 

4. Mat, kick off   1200 kr 

5. Generalforsamling  300 kr 

Kontaktperson 

Jonas Longva Pettersen 

Verv: styreleder 

Tlf: 948 96 131 

Mail: jonas.longva@hotmail.com 

 

Søker 

FIFI: Fotballforeningen ved institutt for informatikk 

Gaustadalléen 23b 0316 Oslo 

Kontonummer: 1503.34.93859 

Org.nr.: 998088062 

Mail: fifivedifi@hotmail.com 



1: Baneleie 

Vi arrangerer 6 åpne treninger i år, og må derfor leie banen. Dette koster 440 kr 

per trening, og utgjør dermed 2640 kr (440 * 6). 

 

2: Foreningsklær 

FIFI stilte på kort varsel opp på kick off dagen. Til dette kjøpte vi klær til styret 

med egen logo for totalt 1222 kr. 

 

3: Utstyr 

Ballpumpe og batterier for 223 kr. 

 

4: Mat, kick off 

Styret stod lenge utendørs i stand på kick off dagen, og bestilte mat for 1200 kr. 

 

5: Generalforsamling  

Det vil holdes generalforsamling I midten av oktober, til dette trenger vi 300 kr. 

 

 


