
Fordelingsutvalget
v/ Institutt for informatikk
Postboks  1080 Blindern
0316 Oslo

28.02.22
Søker:
ProgSys
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Kontaktperson:
Kjetil Marstrander Omang
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf.: 46952039
E-post: kjetimom@ifi.uio.no

Kontonr: 1503.97.86602
Totalt beløp: 4 628,70 kr

Revidert søknad om semesterstøtte -
ProgSys (søknadsreferanse 191)
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur ved Institutt for informatikk ved
Universitetet i Oslo. Grunnet lite sosial aktivitet blant studenter etter pandemien, ønsker vi å
arrangere ekstra mange aktiviteter dette semesteret.

Punkt 1:
Kakefredag:
Vi har hittil gjennomført en kakefredag dette semesteret. Kaffen er ikke dokumentert med
kvittering fra kakefredagen, og utelates dermed fra støtten. I tillegg ønsker vi å søke for
kakefredag i mars, da vi tenkte å lage mer kake grunnet et ønske fra medlemmer om
kakefredager videre.

Vare Kostnad Vedlegg  #

Kakefredag 26.02.22 (Gjennomført)

Bakeingredienser 138,70 1



Kakefredag fredag
25.03.22 (Skal
gjennomføres

Kaker (3 stk a 75kr) 225,00

Kaffe (2 stk a 16kr) 32,00

Totalt 395,70

Til dette punktet søker vi om 138,70 kr.

Punkt 2:
Filmkveld
Vi ønsker å arrangere filmkveld for mellom 20 og 25 personer med pizza og brus

Vare Kostnad

Pizza fra dominos 2200,00

Brus 300,00

Totalt 2500,00 kr

Til dette punktet søker vi om 2500,00 kr

Punkt 3:
Hva vi skylder FU
Fra forrige semester (H2021) Skylder vi 3543,00 kroner da vi søkte etter 6000 og brukte kun
2457,00.

Punkt 4:
Snacks til fredagsvors
Vi ønsker å arrangere et fredagsvors og vil gjerne kunne servere litt snacks til de
deltakerne slik som chips og brus.

Vare Kostnad

Snacks 300,00 kr



Totalt 300,00 kr

Til dette punktet søker vi om 300,00 kr

Punkt 5:
Kaffe til bliss
Vi ønsker å kunne tilby kaffe til de som er på linjerommet vårt Bliss iblant.

Vare Kostnad

Kaffe*30 30*16,00

Totalt 496,00 kr

Til dette punktet søker vi om 496 kr

Punkt 6:
Bowling

Vi ønsker å tilrettelegge for flere hyggelige aktiviteter utenfor IFI. For å stimulere til
oppmøte ønsker vi å arrangere en bowlingkveld i slutten av mars. Bowling er en
aktiv måte å bli kjent med andre på, og en aktivitet de fleste ikke gjør så ofte.

Planen er å lage et påmeldingsskjema hvor 18- 20 personer skal kunne melde seg
på. Vi beregner 6 personer per bane, slik Solli bowling anbefaler.  Hos Solli bowling
kan vi leie 3 baner i 2 timer for 630kr/t. Dette tilsvarer en sum på 3780kr.

Sko kommer i tillegg:35*20=700

Vare Kostnad

Leie av bane*3 1260,00*3

Leie av sko*20 35,00*20

Totalt 4480,00 kr

Til dette punktet søker vi om 4480,00 kr



Totalt
Kakefredag 395,70 kr

Gjeld til FU -3543,00 kr

Filmkveld 2500,00 kr

Fredagsvors 300,00 kr

Bowling 4480,00 kr

Kaffe 496,00 kr

Totalt 4 628,70 kr

ProgSys søker dermed totalt om 4 628,70 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes
beløpet satt over til kontonummer 1503.97.86602.

Med vennlig hilsen

Kjetil Marstrander Omang Julia Lundeby
Økonomiansvarlig Leder



Vedlegg #1


