
Søknad om prosjektstøtte
Våren 2022

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

E-post: list-styret@studorg.uio.no

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

Danskebåten
Sist gang var høsten 2019. Vi har nå bestemt oss for å arrangere tur med danskebåten utpå våren i
stedet for om høsten, slik at flere har fylt 20 år og dermed får være med. Om høsten vil vi heller
prioritere hyttetur. Vi satser på å få med 30 studenter, inkludert to ansvarspersoner fra styret.
Reisemålet er København og vi reiser med DFDS. Reisen går over to netter.
Søknadssum: 9 000 kr

Workshop
Vår kjære Oliver skal lede en workshop for oss om Processing. Til dette ønsker vi å kjøpe inn litt snacks
og brus.
Søknadssum: 300 kr

Lavterskel filmkvelder
Philip ønsker å arrangere en serie med “AI-filmkvelder” på linjerommet en gang i måneden dette
semesteret. Det blir altså fire filmkvelder, og vi søker om 200 kr til brus og snacks til hver av dem.
Søknadssum: 800 kr

Kakedager
Vi ønsker å servere kake på Fortran annenhver uke. Vi håper dette vil gjøre det mer attraktivt for
studentene å bruke linjerommet, og at vi kan engasjere flere interne med kakebaking. Vi satser på 10
kakedager i første omgang og søker om 300 kr til hver gang. Dette holder forhåpentligvis til 2-3 kaker
og noe saft.
Søknadssum: 3 000 kr

Korketrekkeren
Vi ønsker å få med inntil 20 personer på aking når føret blir godt nok. Kjelkeutleie ligger på 130 kr per
person, og grupperabatt gis fra 20 personer.
Søknadssum: 2 600 kr
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Foreningsdagen
Til foreningsdagen ønsker vi å kunne servere snacks, brus og kake på stand.
Søknadssum: 300 kr

Oppsummering

Danskebåten 9 000 kr

Workshop 300 kr

Lavterskel filmkvelder 800 kr

Kakedager 3 000 kr

Korketrekkeren 2 600 kr

Foreningsdagen 300 kr

Overskudd, høsten 2021 - 275 kr

Total søknadssum 15 725 kr
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