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SØKNAD SEMESTERSTØTTE V22

Digitus søker om kr. 27 574 i semesterstøtte. Av dette beløpet er 5 899,- allerede mottatt,
øremerket for kjøp av eiendeler til linjerom. Hvor kr. 130 er brukt på vannkoker. Denne summen
går videre til vårsemesteret fra høst 21, ettersom vi ennå venter på faktura. I tillegg til dette går
600,- videre til utbetaling av PL Fantasy League premie til vinner i mai.

Vi vil derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å få
utbetalt kr. 21 205.

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad
Digitus har siden august 2021:

- Semesterstartfest
- Kanonballturnering
- Hyttetur
- Buldring og klatring
- Stipendbrus med linjeforeningene
- Ølympics
- Gokart
- Linjeforeningsfest
- Generalforsamling
- Eksamensworkshop i IN1000, IN2010 og IN2090
- Semestersluttfest

Mål for søknadsperioden
Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:

1) Gjennomføre ulike sosiale arrangementer som samler studenter på IFI, men med
hovedfokus på studentene på studiet Digital økonomi og ledelse.

2) Gjennomføre flere faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.
3) Fortsette å promotere vår grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.
4) Opprettholde et godt og varmt miljø blant studenter, spesielt blant studentene tilknyttet

Euler og DigØk.
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Semesterstøtte
Digitus søker kr. 27 574 i semesterstøtte fordelt på følgende poster:

1) Styremiddag kr. 2 100,-
2) Styreaktivitet kr. 1 400,-
3) SALT Sauna kr. 3 000-
4) Spill og kos (Duckpin Bowling) kr. 6 600,-
5) Linjeforeningsfest kr. 5 785,-
6) Kanonballturnering kr. 1 720,-
7) Bank og domene kr. 300,-
8) Generalforsamling kr. 300,-
9) Linjerom (H21) kr. 5769,-
10) PL Fantasy League premie (H21) kr. 600,-

Post 1: Styremiddag
Styret har en jevn og høy aktivitet. Vi søker derfor om 2 100,- til styremiddager for dette
semesteret. Styret har 9 styremedlemmer.

Utgift Kostnad
Mat og Drikke 2 100,-

Post 2: Styreaktivitet
Styret søker om 1400,- til sosiale aktiviteter for styret dette semesteret.

Utgift Kostnad
Noe artig 1 400,-

Post 3: SALT - Sauna
Vi ønsker å starte semesteret med isbading og badstue på SALT Sauna, da dette er et høyt
etterspurt arrangement etter meningsmålinger på våre SoMe. Arrangementet som er planlagt til
2. februar har på veldig kort tid fått 20 påmeldte med flere på venteliste.

Utgift Kostnad
150kr pr. påmeldte (x20) 3000
Sum: 3000,-

Post 4: Spill og Kos (Shuffleboard/Bowling/Dart)
Vi ønsker å fortsette noe lignende Digitus stipendbrus fra tidligere semestre, men for å stimulere
til oppmøte ønsker vi at disse arrangementene er knyttet til noen større aktiviteter med jevne
mellomrom. Vi søker om støtte til en av tre arrangementer, der de resterende vil bli dekket  av
egne midler. Dette arrangementet blir eventuelt Duckpin bowling, for 30 studenter i to timer.

Utgift Kostnad
Duckpin (‘bowling’) leie av baner. 6600,-
Sum: 6600,-
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Post 5: Linjeforenings-fest
For å bedre bli kjent med IFI-studentene på tvers av linjer ønsker vi å arrangere en
linjeforeningsfest på Escape, i april,  for de ulike linjene på IFI. Dette har virket positivt i forrige
semester og vi vil derfor gjerne fortsette dette arrangementet. Vi anslår et arrangement på 4
timer.

Utgift Kostnad
407kr pr. time for skjenkemester 2035,-
325kr pr. time for to funksjonærer 3250,-
Slitasjegebyr 500,-
Sum: 5785,-

Post 6: Kanonballturnering
For å gi IFI-studentene litt fysisk aktivitet og mestringsfølelse, ønsker vi å arrangere en
kanonballturnering i mai. Vi har fortsatt kanonballene fra arrangementet i fjor.

Utgift Kostnad
Leie av baner 1720,-
Frukt til deltakere 200,-
Premie til vinner 200,-
Sum: 1720,-

Post 7: Bankutgifter
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 300,-.

Utgift Kostnad
Bank og domene 300,-

Post 8: Generalforsamling
Ønsker å kunne servere noe godt til generalforsamlingen ettersom at det vil øke oppmøtet og at
færre blir sultne i løpet av generalforsamlingen.

Utgift Kostnad
Snacks og brus 300,-
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