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Søknad om driftstøtte / prosjektstøtte: 

Fifi arrangerer ukentlige treninger på Domus, men har gått over på avtale med Athletica som 

ikke krever betaling. Vi har merket økt etterspørsel hos medlemmer etter sosiale 

arrangementer, som ikke kun innebærer å spille fotball. Gjennom oktober og midtveis ut i 

november, regner vi med å gjennomføre to arrangementer for medlemmer, og ett for styret. 

Til dette søker vi 8729 kr 

 

Driftstøtte / prosjektstøtte 

1. Landslagskamp – 4600 kr 

2. Kampkveld på ifi – 2129 kr 

3. Middag med nytt styre – 2000 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. Landslagskamp – 4600 kr 
Norge kan, for første gang siden 1998, kvalifisere seg til VM. De møter Montenegro på 
Ullevaal 11 oktober, og Latvia 13 november. Vi ønsker å ta med 20 medlemmer, pluss det 
nåværende styret på 3 stk. Dette tilsvarer 23 billetter. Med studentpris på 200 kr per 
billett vil det koste totalt 4600 kr. Dersom vi kjøper færre enn 23 billetter, vil 
mellomlegget tilbakebetales. Grunnet risiko for innføring av coronarestriksjoner, er ikke 
billettene til salgs før omtrent 10 dager før kampen. Vi søker om penger til kampen mot 
Gibraltar, men vil forsøke å dra på Latvia kampen dersom vi ikke får billetter. Dersom vi 
ikke får billetter til noen av kampene, vil pengene naturligvis tilbakebetales.  

 
2. Kampkveld på ifi – 2129 kr 

Vi ønsker å arrangere en kveld på ifi, der medlemmer kan samles for å se kamp. Vi vet 
enda ikke hvilken kamp vi skal se, og har dermed heller ikke hatt en påmelding. Derfor 
vet vi ikke hvor mange vi blir. Vi kommer til å ha en maksgrense på 20 stk, og søker 90 kr 
per person som kommer. Dette blir totalt 1800 kr. Dersom færre enn 20 stk melder seg 
på, betales det tilbake 90 kr per person som ikke kommer. Vi har også behov for 329 kr til 
tv2 sitt CL abonnoment i 1 mnd. Dersom behovet forsvinner ved at vi plutselig får tilgang 
til CL kamper (f.eks gjennom nye styremedlemmer eller deltakende medlemmer), vil 
beløpet tilbakebetales. Samlet blir det 2129 kr 

 
3. Middag med nytt styre – 2000 kr 

Med generalforsamling i oktober, og 8 verv, kommer det til å bli et nytt styre. For at 
styret skal bli kjent, søker vi om 250 kr per person til å spise sammen ute. 
(250 * 8 = 2000).  

 
  


