
Søknad om støtte fra FU April

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. Videre vil vi stå for mange 10 minuttersfester og andre flotte
sosiale arrangementer som er åpne for alle ifi sine studenter!

Totalt søker Mikro om 2635 kr i støtte:
- 10 minuttersfest 1200 kr
- Shitty cars 500 kr
- Frie midler 500 kr
- Kamera! 435 kr

mailto:mikro-styret@ifi.uio.no


10 minuttersfest

Hippety hoppety, nå er det snart påsketider og da tenker vi å ha en liten påskefest! I tillegg
har vi fått stor etterspørsel å holde flere 10-min fester og vil derfor prøve oss på flere ut
semesteret! Vi søker altså også for 3 andre 10 minuttersfester! (17-mai, Sommer,
silent-disco).

Stykkpris Antall Totalt

Brus 31.40 4*4 ≈500

Påskeegg 39.90 kr 4 160

Kroneis 49.90 4 200

Pølser 39.90 3 ≈120

Lomper 12.00 kr 3 36

Vannmelon Ish 17kr/kg X 100

Partyhatter 29.90 (8stk) 3 ≈90

Totalsum 10-minuttersfest ≈1200 kr

Shitty Cars
Ja… Vi glemte å søke litt penger til snacks (for første arrangement), samt at vi trenger
adaptere til batteriene.

Stykkpris Antall Totalt

snacks+brus 300 1 300

Xt-60 batterikontakt (10 pk) 200kr 1 200

Totalsum Shitty Cars 500.00 kr

Frie midler

Vi søkte om frie midler før mengden ble økt, så vi søker om de resterende midlene :).

Antall Totalt

Frie midler 1/3 500

Sum 500 kr



Bildevegg!!

Vi hopper på trenden, og har også lyst å bevare litt flere gode minner fra arragementer og
div, som vi kan henge opp på linjerommet vårt!

Antall Totalt

Engangskamera(kjell&co) 1 200

Fremkalling m/fysiske bilder (Oslo Foto) 235

Sum 435 kr


