
Søknad om støtte fra FU sirkulasjon

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

Totalt søker Mikro om 3 836 kr i støtte:
- Hel gris 3836 kr

Hel gris til grillbonanza
Vi i Mikro skal endelig(!!!) arrangere vår tradisjonelle grillbonanza, og med denne tradisjonen
følger det selvfølgelig med en hel-grilla gris (sjukt ikr). Dette er en hyttetur vi har prøvd å få til
ganske lenge, og som vi egentlig søkte om for høstsemesteret, men ikke fant en ledig hytte
til. Med litt fram og tilbake angående smitte og regler, søkte vi dermed også for pølser
istedenfor gris i den originale søkaden (lenke) (budsjett).

Slik det ser ut nå vil vi klare å opprettholde tradisjon, men mangler penger til gris! Derfor
søker vi FU (i litt hast, siden hyttetur er 4.februar) om penger til gris istedenfor pølser, og
håper dette er mulig å få endret

Vi bestiller grisen fra Strøm Larsen, som kommer til å koste 3800 kr for grisen + 400 kr for
marinering og steaming av den. Vi ønsker derfor stryke pølse-posten vår i den originale
søknaden, og søke 4200 kr for grisen. Dette vil altså si at vi søker 3536 kr for en hel gris
(4200 - 664)

I tillegg vil vi gjerne stryke strykingen vår av bensin (se detaljert økonomi i lenken over),
siden vi nå både må kjøre og hente grisen, og frakte denne noen få kilometer til hytta.
Dermed søker vi også 300 kr for bensin, som er litt mindre enn tidligere, men som har noe
med at vi ikke skal hele veien til Sverige men fortsatt må betale litt bom (100kr ish):)

Totalt: 3836 kr
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