
10. jan. 2022

Søknad om semesterstøtte
Våren 2022

Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonr.: 1503 54 41171

Kontakt økonomiansvarlig Fredrik Aas Andreassen ved spørsmål.
E-post: okonomi@ifilist.no
Mobiltelefon: +47 456 86 159

Frie midler
Overskuddet fra forrige semester ovenfor FU trekkes fra den totale søknadssummen.
Søknadssum: 1 000 kr

Bankkostnader
Høsten 2021 så vi en økning i fysisk aktivitet og dermed en økt aktivitet i nettbanken. Vi setter derfor
denne posten opp fra 100 kr til 150 kr dette semesteret. Per dags dato er vi kunde hos DNB, men
økonomiansvarlig og leder vil fortløpende vurdere om det er gunstig å bytte leverandør av
banktjenester i nær fremtid.
Søknadssum: 150 kr

Domene og e-post
Med eget domene (120 kr) er det enkelt for oss å levere digitale tilbud, som nettside og
Minecraft-server, til studentene. E-postkontoene (90 kr) brukes hyppig av leder og økonomiansvarlig
ved kommunikasjon med leverandører og andre parter. Summen dekker perioden 23.01.22 - 23.01.23.
Tjenestene leveres av Domeneshop AS.
Denne utgiften ble egentlig betalt desember 2021. Vi hadde ikke regnet med å få faktura så tidlig, så
det ble ikke søkt om høsten 2021. Vi håper det går fint denne gangen, med tanke på at det er en liten
sum til en såpass formell sak. Neste års beløp skal vi få inn med en gang på semestersøknaden høsten
2022.
Søknadssum: 210 kr

Styremiddag
Vi anser oss som en forening med hyppig aktivitet og arrangementer, som studentene på
språkteknologi-programmene, og på IFI forøvrig, får mye sosialt utbytte av. Styret består av 10
personer, noe som gir 350 kr per person å bruke på restaurant, slik vi pleier.
Søknadssum: 3 500 kr
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Felleskaffe
Vi diskuterte med Cybernetisk Selskab om det var mulighet for å kjøpe kaffe til linjerommet fra
Escape. Per dags dato har Escape kun hele bønner på lager. Det at Cybernetisk Selskab skal kjøpe inn
kvernede bønner kun for at LI:ST skal kjøpe dem videre, vil medføre mer arbeid for Cybernetisk
Selskab og økt kostnad for LI:ST, og dermed FU.
“Trenden” med felleskaffe startet for flere år siden. Opprinnelig var det bare studenter som spleiset på
å ha felleskaffe stående på linjerommet fordi det var styrete å gå gjennom hele 3. etasje og ned i
kjelleren 3-4 ganger om dagen for å få seg en kopp kaffe. I tillegg er gjerne interessen for kaffe til stede
også utenfor Escapes åpningstider. For å sikre at alle studentene som sitter på linjerommet føler seg
inkludert i ordningen, ser vi det som naturlig at LI:ST kjøper inn felleskaffen.
Selv om vi har felleskaffe stående på linjerommet, opplever vi ikke at folk kommer innom bare for å
hente seg kaffe og gå igjen. Felleskaffen bidrar altså til det sosiale miljøet på linjerommet. I tillegg er
det vanlig at det går flere puljer ned i Escape hver dag for å kjøpe mer avanserte kaffedrikker.
Høsten 2021 brukte vi 620 kr på felleskaffe til linjerommet, hvorav litt kaffe ble igjen. Vi søker derfor
500 kr dette semesteret.
I tillegg er det fremmet et nytt ønske om litt felleskaffe enkelt tilgjengelig i 4. etasje for
språkteknologistudentene på masternivå. Til dette søker vi 200 kr.
Vi kjøper primært inn på salg. Kaffeansvarlig holder øynene åpne.
Søknadssum: 700 kr

Tur i marka
Dette fikk vi aldri gjort forrige semester, men utover våren lar det seg antageligvis gjøre. Vi kjøper inn
litt snacks og grillmat. (Samme søknadssum som forrige gang.)
Søknadssum: 300 kr

Subtrahering av overskudd fra høsten 2021
Vanligvis trekker vi forrige semesters sum av mindre prosjektoverskudd fra den totale
søknadssummen i semestersøknaden. (Større prosjektoverskudd refunderes fortløpende.) Fordi
økonomiansvarlig fortsatt venter på et par kvitteringer for utlegg gjort av foreningens interne i
forbindelse med prosjekter høsten 2021, er ikke denne summen klar på nåværende tidspunkt. Vi
beklager dette. Summen trekkes fra ved neste prosjektsøknad.
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Oppsummering

Frie midler 1 000 kr

Bankkostnader 150 kr

Domene og e-post 210 kr

Styremiddag 3 500 kr

Felleskaffe 700 kr

Tur i marka 300 kr

Total søknadssum 5 860 kr
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