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SØKNAD OM MIDLER H21
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 lanseringsfest i forbindelse med ny logo (inkludert roll-up og annet knyttet til
det) på Escape og Paint’n Sip - to arrangementer vi ønsker å gjennomføre i januar
2022.

Summen for denne søknaden ligger på kr. 14 170,-.

Støtte
Defi søker totalt kr. 14 170,- fordelt på disse punktene:

1. Lanseringsfest av ny logo
2. Paint’n Sip

kr. 5360,-
kr. 8810,-

1: Lanseringsfest av ny logo
Defi sin tidligere leder Thao og Ashwin(intern) har i høst jobbet med å utvikle en ny
visuell profil for Defi. Dette innebærer logo, ny fargepalett og nettside. Vi har tidligere
fått innvilget støtte for nye gensere for bruk på arrangementer og disse skal vi ta i bruk
for første gang på en lanseringsfest i januar. Vi søker i den anledning om støtte til leie
av Escape, ny roll-up og klistremerker som kan bidra til økt oppmerksomhet og
tilhørighet blant designstudentene. Vi bruker midler vi har fått innvilget for brownies
og is til kake med logoen.
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Søknadsreferanse:

Utgift Beløp

Leie av Escape 3 230,-

Ny roll-up 911,- (vistaprint)

Klistremerker 1219,- (vistaprint)

Sum 5 360,-

2: Paint’n Sip
Vi gjennomførte Paint’n Sip i oktober med veldig god respons, og ønsker derfor å
gjenta braksuksessen i januar 2022 da det ble ønsket av flere. Vi bruker samme søknad
men med reviderte beløp ettersom vi har en del utstyr igjen fra forrige gang + at
lerretene denne gangen er mindre. Vi har ikke satt en dato enda, da vi skal planlegge
timeplanen for neste semester senere i desember, og booker escape snarest etter at
dette møtet er gjennomført.

Utgift Kostnad

Farge 3 000,- (150 * 20) (halvert fra forrige)

Canvas 2 380,- (14 * 170)

Papptallerken + pappkopper 200,-

Leie av Escape 3 230,-

Sum 8 810,-
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https://www.vistaprint.no/skilt-plakater/roll-up-bannere?xnav=swsProductOnly_ResultTitle
https://www.vistaprint.no/markedsfoeringsmateriale/klistremerker-etiketter/tilpassede-klistremerker
https://www.clasohlson.com/no/Sang-akrylfarger-/p/34-1799
https://www.clasohlson.com/no/p/31-5758-8

