Søknad om støtte fra FU Feb
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

Søknad om semesterstøtte:
Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter
og for å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra switch-turneringer, til
grillbonanzaer og pokerkvelder. Høsten 2021 vil vi bl.a. stå for turer i marka, faglige
presentasjoner og masse annet ved Robotikk og Intelligente systemer og hele ifi!

Totalt søker Mikro om 5 624 kr i støtte:
- Styremiddag
3500 kr
- Frie midler
1000 kr
- Mikro aker
457 kr
- Semesterskap
167 kr
- Felleskaffe
500 kr

Styremiddag
Nytt semester, ny styremiddag! Vi i Mikro anser oss selv som en høyt aktiv forening, og
søker dermed 3500kr til middag:))
Totalt: 3500 kr

Frie midler
Vi er gira på de frie midlene:)
Totalt: 1000 kr

Mikro aker!
Vi har et lite håp om at det kommer litt mere snø etterhvert(plz), og vil dermed arrangere en
liten aketur! Dette er en nesten Mikrotradisjon, og fra tidligere av har det ikke hatt det største
oppmøtet (hehe sa noen bare styret??), meeen vi har troa på at det kommer like mange
(kanskje fler?) som det var med da vi var på skogstur på høsten. Dermed søker vi om litt
pølser og diverse til 15 ish personer
Om det aldri kommer snø tenker vi å gjøre om aketuren til en ny skogstur:))
Stykkpris

Antall

Totalt

Pølser

36.90 kr (10pk)

Til 15 personer

36.90 kr*4 = 147.60 kr

Lomper

12.40 kr (10pk)

Til 15 personer

12.40 kr*4 = 49.60 kr

Ketchup

16.90 kr

1

16.90 kr*1 = 16.90 kr

Sennep

14.90 kr

1

14.90 kr*1 = 14.90 kr

Sprøløk

12.90 kr

1

12.90 kr*1 = 12.90 kr

Vedsekk

150 kr

1

150 kr*1 = 150 kr

Kakao

32.30 kr (10pk)

TIl 15 personer

32.30 * 2 = 64.60

Totalsum aking:

≈ 456.5 kr

Totalt: 457 kr

Semesterskap
Mikro har planer om å arrangere semesterskap! Dette er et mesterskap som går gjennom
semesteret og kommer til å skje litt flere dager. Hver gang vil det være ulike oppgaver som
man kan gjøre sammen i lag/alene, også samler man opp poeng utover i semesteret
Vi vil gjerne søke premie til dette! Og da til første-, andre- og tredjeplass, og en lucky loser!
Stykkpris

Antall

Totalt

Twist

59.90 kr

2

59.90 kr*2 = 119.80 kr

Maoam mix

23.40 kr

2

23.40 kr*2 = 46.80 kr

Totalsum semesterskap:

Totalt: 167 kr

≈ 167 kr

Felleskaffe
Tilslutt vil vi gjerne søke om penger til felleskaffe som vi kan ha på linjerommet vårt Algol!
Tidligere har vi betalt dette av egen lomme/splesing her og der, men lurer nå på om det er
mulig å få disse pengene av FU.
Forrige semester var det bra oppmøte, og mange av våre robotikk studenter benytter seg av
rommet, og drikker av kaffen vår. Dette bidrar til å skape god stemning, og er noe vi gjerne
vil fortsette med!
Hvor mye kaffe vi drakk forrige semester har vi ikke helt oversikt over, men tenker at vi
sikkert har drukket like mye kaffe som spåktek (om ikke mer, vi har matte yikes), og søker
dermed samme summen:)
Totalt: 500 kr

