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SØKNAD OM MIDLER
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 har gjennom lansering av ny visuell identitet forsøkt å skape mer

engasjement og interesse rundt foreningen, og har planen klar for en rekke
faglige og sosiale arrangementer for alle studentene på IFI, med et fokus på
kreativitet og design, samt samarbeid med andre linjer. Vi ønsker å bidra til at
studentene får mer tilhørighet til IFI og en mer sosial studenthverdag.

● Engasjere våre interne gjennom å skape samhold innenfor foreningen, gi dem
mer ansvar og vise at foreningslivet er lavterskel og gøy:)

VI SØKER OM:
Defi søker totalt kr. 2800,- fordelt på disse punktene:

1. Foreningsdagen
2. Gave for DefiTalks
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1: FORENINGSDAGEN
Nå som dato for foreningsdagen er satt skal vi være LITT mer forberedt enn det vi var i
fjor:)) Vi søker derfor om snacks til stand i foajeen, enkelt og greit! Vi vil benytte
muligheten til å promotere vår nye visuelle profil, komme i kontakt med flere
designstudenter, og ha et design-relatert opplegg - gleder oss!

Vi vil i tillegg friste med premier til de som vinner konkurransen vi skal ha på standen,
og søker om 500kr som skal brukes på tre gavekort til 3 heldige vinnere.

UTGIFT KOSTNAD

Snacks til stand 300,-

Gavekort x3 500,-

SUM 800kr

2: GAVE TIL DEFITALKS
Vi skal arrangere 5 faglige talks iløpet av vårsemesteret, som skal sponses delvis av
programrådet til design. Det vi derimot må søke støtte for er gaver til foredragsholdere
- totalt 10 gaver a la 200kr. Hva gavene vil være er ikke bestemt per dags dato.

UTGIFT KOSTNAD

Gaver (200kr) x10 2000,-

SUM 2000kr


