Søknad om støtte fra FU Mars
Kontaktperson
Oscar Hæstad Bjørnstad
Verv: Styremedlem
Tlf: 97171081
Mail: oscarhbj@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 6686 kr i støtte:
- 10 minuttersfest
326 kr
- Shitty cars
6000 kr
- Bankomkostninger
360 kr

10 minuttersfest
I og med at forrige fest ble avlyst, ønsker vi å arrangere en ny 10-minuttersfest! Denne
gangen skal vi ha St. Patricks day tema. Vi søker dermed penger til sjokolademynter og
brus. Sist vi kunne arrangere 10 minuttersfest var vi oppmot 40 stykker, så vi håper på ett
oppmøte med 30++ personer!
Stykkpris

Antall

Totalt

Sjokolademynter

19.90 kr

10

19.90 kr*10 = 199.00 kr

Brus

31.40

4

31.40*4≈127

Totalsum 10-minuttersfest

326 kr

Shitty Cars
I 2021 hadde vi det storslagne arrangementet Shitty Robots. Det var et arrangement hvor
lærte å designe 3d modeller. Vi tenker å arrangere et slikt arrangement i år også. Her vil i
dele arrangementet i to hvor vi først går gjennom fusion360, og så vil vi ha en dag 2 der vi
setter sammen bilene vi har designet, printet bygd med gaffateip eller improvisert frem.
Disse bilene skal avslutte med ett lite kappløp (ala gaffa-regatta style). Disse delene vil også
kunne brukes til fremtidige lignende arrangementer.
Her regner vi med godt oppmøte og vil søke penger til motorer, kontrollere, snacks, pizza,
brus og premier!
Stykkpris

Antall

Totalt

Pizza+Brus

90 kr

30

2700

2200 mah 2s LiPo (batterier)

128 kr

5

640

Brushed ESC 5-pakk (motor)

209.8 kr

1

209.5

6 kanals radio sender og
mottaker 5-pakk

1199.5 kr

1

1198.76

DC motorer

52.275 kr

8

418.2

premier

500 kr

1

500

Strømbrytere 10-pakk

25.54

6

196.19

Andre kostnader ved
valutaendring etc.

137.37

1

137.37

Totalsum Shitty Cars

6000.00 kr

Bankomkostninger
Søker penger til DNB- omkostninger for å ha nettbank + utbetalinger for vårsemesteret.
Gjennomsnittet for 2021 lå på 60 kr per måned.

Bruker
Sum

Pris/ mnd

Antall

Totalt

60 kr

6

360 kr
360 kr

