
Fordelingsutvalget
v/ Institutt for informatikk
Postboks  1080 Blindern
0316 Oslo

01.10.21
Søker:
ProgSys
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Kontaktperson:
Hans Marius Gunleiksrud
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf.: 91156027
E-post: hmgunlei@student.matnat.uio.no

Kontonr: 1503.97.86602
Totalt beløp: 2.451,70 kr

Søknad om supplerende semesterstøtte -
ProgSys
Vi i progsys har allerede sendt ut en svært begrenset semestersøknad, og tenkte å legge til
noen arrangementer nå som landet har åpnet og vi har fått litt sikkerhet rundt videre tiltak.
Nedenfor har vi satt opp et større punkt for hyttetur samt to mindre punkter for gjentakende
aktiviteter.

mailto:hmgunlei@student.matnat.uio.no


Punkt 1:
Kakefredag:
Vi har allerede gjennomført en kakefredag som viste seg å være veldig populær, og tenkte å
få til to fredager til i løpet av semesteret. Vi ber derfor om støtte til totalt tre kakefredager
dette semesteret. Siden det var såpass bra oppmøte første kakefredag forespeiler vi en økt
etterspørsel etter engangsbestikk, og regner med 100kr i utgifter til dette per kakefredag.

Vare Kostnad

Kakefredag 24.09.2021

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr

Kaffe (2 kanner a 16kr) 32,00 kr

Engangstallerkener og
bestikk

100,00 kr

Kakefredag 29.10.2021

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr

Kaffe (2 kanner a 16kr) 32,00kr

Engangstallerkener og
bestikk

100,00 kr

Kakefredag 26.11.2021

Kaker (3 stk a 75 kr) 225,00 kr

Kaffe (2 kanner a 16kr) 32,00kr

Engangstallerkener og
bestikk

100,00 kr

Totalt 1071,00 kr

Til dette punktet søker vi om 1071,00 kr.



Punkt 2:
Hyttetur:
Vi har allerede booket hytte for 40 personer og har allerede fått dekket alle plassene
gjennom søknadsskjemaet. Hytta koster 5000 kr, som dekkes gjennom egenandel, og vi
søker dermed 150 kr for mat per deltaker. Fordelingen blir omtrent som modellert nedenfor:

Vare Kostnad

Hyttetur (12-13.11.2021)

Brød 400,00 kr

Pålegg 800,00 kr

Drikke 665,00 kr

Varm mat 4135,00 kr

Totalt 6000,00 kr

På dette punktet søker vi om 6000 kr



Punkt 3:
Formel 1 søndag på Bliss:
Det er flere på linjen som er interessert i Formel 1, og vi har allerede gjennomført flere
Formel 1 søndager på linjerommet der oppmøte har vært inntil 20 personer. Dette betales
gjennom et abonnement hos Formel 1 TV hver måned. Vi prøver derfor å få sponset dette
for de månedene det gjennomføres løp.

Vare Kostnad

Formel 1 søndager august

F1 TV
abonenment

136,00 kr

Formel 1 søndager september

F1 TV
abonenment

136,00 kr

Formel 1 søndager oktober

F1 TV
abonenment

136,00 kr

Formel 1 søndager november

F1 TV
abonenment

136,00 kr

Totalt 544,00 kr

På dette punktet søker vi om 544 kr



Eksisterende gjeld til FU:
Vi har fortsatt en del utestående gjeld til FU. Ved den første semestersøknaden beregnet vi
følgende gjeld:

Etter søknaden ble behandlet fikk vi utvidet styremiddagsbudsjettet til 3500 kr samt dekket
1000 kr i frie inntekter som ble brukt i foregående semester. Den nye gjelden til FU beregnes
som følger:

Eksisterende gjeld -7.163,30 kr

Ekstra styremiddag støtte 1.000,00 kr

Refusjon for frie midler 1.000,00 kr

Ny gjeld til FU -5.163,30 kr

Vi har dermed 5.163,30 kr i gjeld til FU før denne nye søknaden behandles.

Totalt
FU gjeld før nåværende
søknad

-5.163,30 kr

Kakefredag 1.071,00 kr

Hyttetur 6.000,00 kr

Formel 1 søndag 544.00 kr

Total utbetalt 2.451.70 kr

ProgSys søker dermed totalt om 2.451,70 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes
beløpet satt over til kontonummer 1503.97.86602.



Med vennlig hilsen

Hans Marius Gunleiksrud Christoffer Bjelke
Økonomiansvarlig Leder


