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SØKNAD OM MIDLER H21
På vegne av styret takker jeg FU-koordinator for dispensasjon fra fristen 1. november!
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 i denne omgang
støtte til juleverksted (og ølsmaking) på Escape, justering av tidligere søknad, samt
overføring av midler knyttet til hyttetur til V22.
Summen for denne søknaden ligger på kr. 9 722,-. Overføring til neste semester ligger
på kr. 5 713,70,-.

Støtte
Defi søker totalt kr. 9 722,- fordelt på disse punktene:
1. Juleverksted med ølsmaking
2. Rette opp regnskap for Paint n Sip

kr. 9 218,kr. 504,-

Overfør midler
Defi søker om å overføre midler fra tidligere søknad til V22
3. Hyttetur

kr. 5713,70,-

Søknadsreferanse:

1: Juleverksted med ølsmaking

Defi arrangerer et juleverksted på Escape. Siden Mikro har meldt interesse av å
samarbeide ser vi på mulighetene til å utvide arrangemenetet til over 40 deltaker. Det
er fortsatt noe uklart om det totale antallet plasser for ølsmaking skal økes. Vi har vært
i kontakt med programrådet for Design, og disse har sagt seg villig til å legge ut for
materialer til en verdi på 5000,-. Siden dette ikke er helt avklart har vi ikke redusert det
totale beløpet i tilfellet vi må legge ut selv. Se foreløpig budsjett her.
Utgift

Beløp

Materialkostnader

4 738,-

Leie av escape

3 230,-

Ølsmaking a 20 pers(2*250)

2 500,-

Sum utgifter

10 468,-

Billetter ølsmaking (dekke 50%, 20*125)

- 1 250,-

Sum inntekter

- 1 250,-

Sum støtte (uten bidrag fra programråd)

9 218,-

2: Rette opp i regnskap for Paint n Sip
I midten av oktober gjennomførte Defi Paint n Sip som var en stor suksess. Selv om
påmeldingstallene var lavere enn det som var budsjettert for gikk vi over 500kr i
underskudd. Dette var pga feil utregning av posten om farger (ref søknad 133) som
egentlig skulle være på 6000. Vi ber om at de pengene vi gikk over budsjett
tilbakebetales, slik at vi frigjør frie midler.9
Utgift

Kostnad

Paint n sip

504,-

1

3: Overføring midler til hyttetur til V22

Søknadsreferanse:

Defi søker om at midler innvilget etter sirkulasjonssak med referanse 144 skal
overføres til neste semester våren 2022. Styret fant ingen dato som kunne passet før
jul, og derfor vil vi heller prøve å få til hytteturen som en kick-off på vårsemesteret.
Post

Kostnad

Overføring hyttetur til V22

5713,70,-

2

