Søknadsdato: 31.3.2022

Søknad om støtte fra fordelingsutvalget
Kontaktperson

Søker

Jonas Longva Pettersen

FIFI: Fotballforeningen ved institutt for informatikk

Verv: styreleder

Gaustadalléen 23b 0316 Oslo

Tlf: 948 96 131

Kontonummer: 1503.34.93859

Mail: jonas.longva@hotmail.com

Org.nr.: 998088062
Mail: fifivedifi@hotmail.com

Søknadsposter:
1. Cageball m frukt

1450 kr

2. Styremiddag

3600 kr

3. Div til linjeturnering

1354 kr

4. Pizza og snacks til CL finale

3060 kr

5. Stafettpremie

200 kr

6. Idrettsforsikting

4700 kr

Totalt:

kr 14 364

1. Cageball m frukt– 1450 kr
Vi arrangerte cageball tidlig i mars, og dette var svært vellykket. Vi ønsker derfor å gjenta
dette. Det koster 1350 kr for 90 min baneleie og 100 kr for frukt. Vi søker 1450 kr til
arrangementet.
2. Styremiddag – 3600 kr
Vi følger satsen om 450 kr per styremedlem, og søker med 8 styremedlemmer 3600 kr

3. Div til linjeturnering – 1354 kr
23 april arrangerer vi linje-derby på Domus.
3.1: Frukt: 720 kr
Vi handler inn lik mengde frukt til hvert påmeldte lag. Hvert lag har 7-8 spillere, og vi
estimerer at vi blir 12 lag. Vi handler inn frukt for 60 kr til hvert lag. 60 * 12 = 720 kr
3.2: Vinnerpremie: 634 kr
Turneringens vinner får et vandrepokal til 534 kr og noe snacks til 100 kr
Vi søker 1354 kr til linjeturneringen.
4. Pizza og snacks til CL finale – 3060 kr
Vi ser CL-finalen i escape, og skal servere pizza og snacks. Vi følger satsen om 90 kr per
person for mat til et arrangement per semester. Med 34 påmeldte søker vi 3060 kr til pizza
og snacks.
5. Stafettpremie – 200 kr
Vi mangler fremdeles noen deltakere for å kunne stille med fulgt lag, og ønsker å lokke
folk med premie en premie i form av et foodora gavekort på 200 kr.
6. Idrettsforsikring – 4700 kr
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143158
«Forsikringsperioden er 01.03.2022 - 28.02.2023»

Vi ble nylig gjort oppmerksom på at det kunne være lurt å skaffe idrettsforsikring. Hele
styret syns dette var en god idé. Vi spiller mer enn dobbelt så mye som tidligere, og er
flere enn før. Vi begynner også å spille utendørs nå, som gir flere skader enn innendørs.
Dersom det skulle oppstå en ordentlig skade, kan dette være bra å ha. Forsikringen gjelder
fra mars, og vi vil få maksimalt for pengene. Den dekker Forsikringen som gjelder oss
koster 4700 kr.

Link til forsikringsytelser: https://www.fotball.no/klubb-ogleder/forsikring/ytelser2021/#Toppen

