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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. 21 195,- fordelt på disse punktene:

1. Styremiddag
2. Internmidler
3. Gaver til DefiTalks
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4. Engangskamera
5. Kaffe til Euclid
6. Pizza til DefiTalks
7. Boller i foajeen
8. Leie Escape fra 2019

1: Styremiddag
Med endrede retningslinjer søker vi nå om midler til styremiddag for våre 8
styremedlemmer. Styret i Defi består av følgende finfolk:

Leder - Ina Bergli Henriksen
Nestleder - Tone Hilmen Eide
Økonomi - Arman Bulak Hagelia
PR - Magnus Stokkeland
Arrangementansvarlig - Sara Amundsen
Internansvarlig - Daniel Faour
Styremedlem - Jasmin Mutulili
Styremedlem - Peder Frivold Skotte

UTGIFT KOSTNAD

Styremiddag 450kr x 8 3600,-

SUM 3600kr

2: INTERNMIDLER
Defis hjertesak - mer midler til interne for å styrke samholdet internt i foreningen, har
gått gjennom, og vi vil derfor søke om midler til å arrangere noe ekstra hyggelig for
våre 12 interne<3 Det er ikke bestemt hva eller når det blir gjennomført, men om noen
ikke skulle ha mulighet til å være med refunderer vi pengene for dem.

UTGIFT KOSTNAD

Internmidler 150kr x 12 1800,-



SUM 1800kr

3: GAVER TIL DEFITALKS
Ja, vi søkte om dette sist - men lite visste vi at det var så mange som ville/kunne
snakke på DefiTalks! Det var 3 forelesere på vår første talk, og det blir 4 på vår neste.
Vi helgarderer oss, og søker derfor om støtte til 10 gaver til. De som ikke blir brukt
refunderes så klart! Og hvis noen lurer så er det blomster som blir gitt som gave:)

UTGIFT KOSTNAD

Gave a la 200kr x 10 2000,-

SUM 2000 kr

4: ENGANGSKAMERA
Det har tidligere blitt innvilget penger til engangskamera for bruk på hyttetur, og vi vil
også sikre oss dette for å forevige minner fra våre arrangementer og skape
engasjerende innhold. Om utvalget mener at dette kun kan brukes på en spesifikk tur
så vil vi spare det til vår hyttetur som er planlagt.

UTGIFT KOSTNAD

Engangskamera (Kjell&Co) 200,-

Fremkalling m/fysiske bilder (Oslo Foto) 235,-

SUM 435kr

5: FELLESKAFFE
Vi slenger oss på trenden - ønsker å få midler til kaffe for Euclid, som per nå betales for
selv:)

UTGIFT KOSTNAD



Kaffe 500,-

SUM 500kr

6: Pizza til DefiTalks
Defi gjennomfører om dagen en serie seminarer om hva det vil så å være
masterstudent, og hva du kan gjøre med en bachelor i Design. Per nå har vi ikke fått
klarsignal om å bruke programrådsmidler for å dekke pizza som vi håper vil trekke flere
til arrangementet. Derfor ber vi om støtte fra FU til vi evt får dette dekket av instituttet.

UTGIFT KOSTNAD

Pizza (90kr per pers) * 20 for 3
arrangementer

5 400,-

SUM 5 400kr

7: Boller til stand i foajeen
Defi vil dele ut boller slik Navet pleier å gjøre slik at vi kan trekke oppmerksomhet til hva
vi driver med, og arrangementene vi har planlagt dette semesteret.

UTGIFT KOSTNAD

Boller (20kr per bolle fra SiO eller Baker
Hansen) *100

2000,-

SUM 2000kr

8: Betaling av leie for Escape i 2019
Defi har fått en faktura for leie av Escape i 2019 fra Cyb. Vi vil gjerne betale denne
fakturaen, men må søke om dette for å betale gjelden. Tidligere økonomiansvarlig
Magnus Hjort gjorde et grundig arbeid med å betale tilbake det Defi skylder FU, men
dette inkluderte også midler til arrangementer på Escape som vi aldri ble fakurer for.



UTGIFT KOSTNAD

Gjeld til Escape fra 2019 inkl mva 5 460,-

SUM 5 460kr

Vi har planlagt pils og programmering 4.april
(hovedfokus på tråd-oblig i IN1010) som vi ønsker å få
med andre foreninger til å arrangere. Vi undersøker nå
om instituttet vil dekke mat og snacks - så si ifra hvis
deres forening vil være med! Jo flere jo bedre:)


