
Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget november

Kontaktperson
Thanh Thao Le
Verv: Leder
Tlf: 40726085
Mail: thanhtl@ifi.uio.no

Søker
MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer
Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23 b
0316 Oslo
Kontonummer: 1503.30.33491
Org. nr: 991 739 815
Mail: mikro-styret@ifi.uio.no

Søknad om Semesterstøtte:
Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter
og for å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra switch-turneringer, til
grillbonanzaer og pokerkvelder. Høsten 2021 vil vi bl.a. stå for turer i marka, faglige
presentasjoner og masse annet ved Robotikk og Intelligente systemer og hele ifi!

Totalt søker Mikro om 4 983 kr i støtte:
- Skogstur 290 kr
- 10-minuttersfest 235 kr
- Juleølsmaking 4458 kr

Skogstur med Mikro
Siden vi var litt seint ute med å søke og finne hytte i år, ble det dessverre ikke noe hyttetur
dette semesteret. Dermed har vi valgt å flytte hytteturen til neste semester, og heller
“erstatte” hytteturen i år med en skogstur, som vi gjorde ifjor:))

Vi søker dermed penger til et bål og litt pølser, og tenker at vi kommer til å bli ca. 15 stk,
siden det ble en litt kort varsel tur.

Stykkpris Antall Totalt

Pølser 32.70 kr (10pk) Til 15 personer 32.70 kr*4 = 130.8 kr

Lomper 13.80 kr (10pk) Til 15 personer 13.80 kr*4 = 55.2 kr
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Ketchup 13.90 kr 1 13.90 kr*1 = 13.90 kr

Sennep 9.90 kr 1 9.90 kr*1 = 9.90 kr

Sprøløk 9.90 kr 1 9.90 kr*1 = 9.90 kr

Vedsekk 69.90 kr 1 69.90 kr*1 = 69.90 kr

Totalsum skogstur: ≈ 290 kr

Her søker Mikro om: 290 kr

10-minuttersfest!
En suksess! <3

I og med at forrgie fest ble såpass vellykket, ønsker vi dermed å arrangere enda en
10-minuttersfest, men denne gangen juletrefest-edition! Vi søker dermed penger til julegrøt
og gløgg, som vi tenker å dele ut i veldig små porsjoner (hallo det er bare 10 minutter), og
tenker (og håper) det blir like godt oppmøte som sist gang. Forrige fest var vi ca. 40 (!!!), så
vi beregner grøt og gløgg til ish 30 personer (siden det er i desember og mulig krasjer med
litt eksamener og sånt). Vi søker også for en liten premie til den heldige som finner
mandelen, som kommer til å være en marsipangris

I tillegg ønsker vi å ettersøke for halloween pynten vi hadde til den forrige
10-minuttersfesten!

Stykkpris Antall Totalt

Halloween-pynt spøkelse 17.43 kr 1 17.43 kr*1 = 17.43 kr

Halloween-pynt flaggermus 17.43 kr 1 17.43 kr*1 = 17.43 kr

Halloween-pynt gresskar 34.93 kr 1 34.93 kr*1 = 34.93 kr

Sum halloween pynt: 69,79 kr ≈ 70 kr

Risgrøt Fjordland 32.90 kr Til 30 personer 32.90 kr*2 = 65,80 kr

Tomtegløgg 72.90 kr/l 1l 72.90 kr*1 = 72.90 kr

Mandel 91.60 kr/kg 1 (0.0916 kr/g*1.2 g) ≈ 0.11 kr

Premie for mandel i grøt 26.90 kr 1 26.90 kr*1 = 26.90 kr

Totalsum 10-minuttersfest 70 kr + 166 kr = 236 kr

Mikro søker her om 235 kr



Juleølsmaking
Vi ønsker også å arrangere juleølsmaking! I samarbeid med Hilmar, har vi kommet frem til at
det koster ca. 250 kr per person, for en passelig mengde øl. Vi tenker at det kommer til å
være et arrangement for ca. 20, som tilsier at øl-kostnader ligger på 5000kr

Videre tenker at vi skal ha en liten egenandel, slik at det ikke bare blir et “gratis øl”
arrangement, men at man må bidra med en liten del for å være med:) Dette tenker vi blir på
100 kr per person, så dermed vil vi få inn 2000 kr på dette.

Tilslutt ønsker vi også å søker litt penger for godtgjørelse til skjenkemester, også stiller vi
med egne frivillige funksjonærer til arrangementet:)

Stykkpris Antall Totalt

Ost (Norvegia) 100 kr 1 kg 100 kr*1 = 100 kr

Kremost 14.90 kr 2 14.90*2 = 29.80 kr

Ritz kjeks 18.90 kr 2 18.90 kr*2 = 37.80 kr

Sætre kjeks 17.90 kr 1 17.90 kr*1 = 17.90 kr

Druer 32.90 kr 1 32.90 kr*1 = 32.90 kr

Chorizo hel pølse 59.90 kr 2 59.90 kr*2 = 119.80 kr

Peperoni hel pølse 59.90 kr 2 59.90 kr*2 = 119.80 kr

Total snack: = 458 kr

Øl 250 kr 20 personer 250 kr*20 = 5000 kr

Egenandel 100 kr 20 personer 100 kr*20 = 2000 kr

Godtgjørelse til SM 1000 kr 1 1000 kr*1 = 1000 kr

Totalsum juleølsmaking 6458 kr

Totalsum vi søker: 6458 kr - egenandel
= 4458 kr

Mikro søker her om: 4458 kr


