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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. 14 660,- fordelt på disse punktene:

1. Paint n’ Sip
2. Beerpongturnering
3. Pils&prog

4. Workshop med Insj

1: Paint n’ Sip
Tredje runde! Vi trenger flere lerret!

UTGIFT

KOSTNAD

Lerret x4 (40cm x 30cm)

640,-

Lerret x 4 (46cm x 38cm)

720,-

SUM

1360kr

2: Beerpongturnering
Dette blir stort.
Mikro og Defi går sammen nok en gang, og arrangerer beerpongturnering i Escape
22.april! Det blir god stemning, det blir høyt konkurranseinstinkt og det blir ØL (eller
annen drikke!)

UTGIFT

KOSTNAD

Kopper x120

533,-

Baller x 24

120,-

Leie av Escape (Avtalt med Gyda)

2500,-

Liten pokal

50,-

Twist pose

70,-

Litt større pokal

100,-

Gullspraymailing(trofe)

150,-

9 bonger

450,-

Snacks

400,-

SUM

4373kr

3: Pils&prog
Disclaimer!! Dette er i praksis en ettersøknad da vi hadde håpet på å få støtte fra
instituttet men de er ufattelig treige. Tilgi oss<3
Maps, Progsys og Defi har gått sammen om å arrangere pils og prog i escape for å
hjelpe 1010-studenter med å komme seg igjennom trådobligen! Vi har fått med oss fem
snille gruppelærere:))
Vi håper og tror vi får pizzaspons fra progrys sitt programråd, men søker for
sikkerhetsskyld(strykes kanskje).

UTGIFT

KOSTNAD

Bonger a la 100kr x 5

500,-

Pizza (90krx35)

3150,-

Leie av Escape (Avtale med Hanne)

3477,-

SUM

7127 kr

4: Workshop med Insj
Insj er en studentorganisasjon for studenter som er nysgjerrig på entreprenørskap. De
ønsket å hoste en workshop i samarbeid med Defi 26.april, og vi måtte jo si ja til det! Vi
tror dette kan bli veldig interessant og at det er ekstra kult for mange å lære mer om et
område som er så relevant for it-studenter. Mat hjelper jo alltid, da kommer det fler, så
vi søker om penger til pizza for de som melder seg på!

UTGIFT

KOSTNAD

Pizza (90krx20)

1800,-

SUM

1800kr

