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SØKNAD SEMESTERSTØTTE V22
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 om støtte til å
gjennomføre både lærerike og gøyale arrangementer til nåværende vårsemester.

Våre mål dette semesteret:
● Vi ønsker å fremheve designmiljøet på IFI i mye større grad enn det har vært

tidligere. Gjennom ulike sosiale arrangementer ønsker vi å bidra til et bedre og
tryggere miljø for studenter på IFI, og ikke minst studentene i designlinja.

● Bidra til mer promotering av foreningslivet på IFI for å synliggjøre at det er en
veldig lav terskel til å bli med i en forening, samt bidra til arrangementer som
når ut til flere studenter.

Semesterstøtte
Defi søker totalt kr. 9 610,- fordelt på disse punktene:

1. FriskIs-Fredag
2. Paint n’sip
3. Generalforsamling
4. Frie midler

1: FriskIs-Fredag
Vi har fått oss fryser! Tidligere år har styret forsøkt å servere brownies&is annenhver
fredag for å trekke flere til Euclid, skape mer samhold blant designstudentene, og
skape en lavterskel arena for å bli kjent med styret/foreningen. Vi har nå nytt styre og
vil opprettholde tradisjonen men i ny drakt. Vi søker derfor om støtte til isbokser for 10
fredager med friskis+vegansk alternativ. Ved å ikke ha noe som må bakes kan vi sikre at
det faktisk kan gjennomføres og være forutsigbart.
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Utgift Kostnad

20x Friskisboks 800,- (40kr*20)

10x vegansk is 200,- (20kr*10)

Sum 1000,-

2: Paint’n Sip
Vi kjører en tredje runde med Paint’n Sip i februar, med de samme premissene som i
søknaden sendt inn desember 2021. Beløpene er endret da vi har maling igjen fra
tidligere. Vi har i tillegg planlagt en Paint’n Sip i mai, så midlene vil bli flyttet til dette
arrangementet om restriksjoner setter en stopper for gjennomføring i februar.

Utgift Kostnad

Farge 1500,- (150 * 10)

Canvas 2 380,- (14 * 170)

Papptallerken + pappkopper 200,-

Leie av Escape 3 230,-

Sum 7 310,-

3: Generalforsamling
Ikke noe hokus pokus her, vi vil søke om støtte til generalforsamling i henhold til
bestemt sats.

Utgift Kostnad

Generalforsamling 300,-

Sum 300,-
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4: Frie midler
Vi søker om frie midler i henhold til bestemt sats, men ønsker å diskutere om denne
kan endres til å være avhengig av foreningens størrelse. Vi kommer tilbake med
konkret endringsforslag iløpet av semesteret.

Utgift Kostnad

Frie midler 1000,-

Sum 1000,-
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