
Søknad om støtte fra FU sirkulasjon

Kontaktperson
Thanh Thao Le
Verv: Leder
Tlf: 40726085
Mail: thanhtl@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

Totalt søker Mikro om 6370 kr i støtte:
- Escape velocity 6370 kr

ESCAPE VELOCITY: Return of the Mothership
Bakgrunnshistorie:
Året var 2019, og samtlige av oss som nå sitter i styret, hadde nettopp begynt på Robotikk
studiet. Vi visste ikke helt hva Mikro var, og turte heller ikke å delta på deres skumle
arrangementer:’) Helgrilla gris, 10-min fester og TOD-talks?? yikes. Algol, linjerommet vårt,
var på den tiden fortsatt fremmed, og vi turte ikke å være der mens det var mange andre
tilstede… klassisk robotikk førsteklassing.

Etterhvert som månedene gikk, var vi gradvis mer og mer på algol, og plutselig ble ting
mindre og mindre skummelt! Merkelig det der. Algol ble vårt andre hjem, og før vi visste
ordet av det så tilbrakte vi mer tid der, enn i SiO leiligheten! Noe vi likte ekstra godt da, og
som har falt enda mer i smak nå, var hvordan disse store, flotte, mystiske og rare veggene
preget Algol. Dere har kanskje sett en av dem? Den med masse lys som vi elsker å dra med
oss når vi står på stand:’) Men hva var disse veggene?? Hvem har laget dem?? Hva ble de
brukt til??? Hvorfor er det så jækla mange???

Året er nå 2022, og etter en lang påske med mye MYE spørsmål, koding, prepping og
bygging, kan vår ifi-drøm endelig komme i oppfyllelse. Escape velocity.

Så bear with us! Håper det går fint at denne søknaden kommer på sirkulasjon, ettersom vi
brukte påsken på å i det hele tatt finne ut om dette var mulig, og dermed ikke rakk
søknadsfristen i april! Siden vi gjerne vil ha arrangementet så tidlig mulig, trenger vi også
pengene før et ev. FU møtet pleier å ta plass! Vi har allerede hatt dialog med cyb, og fått
datoen 13.mai, så det eneste vi mangler et litt støtte:))
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BUDSJETT:

Stykkpris Antall Totalt

Materialer til vegger

Planker til veggbein 19,90 kr 10 m 199,00 kr

Magnet (sterk) 129,90 kr 2 stk 259,80 kr

Skruer 94,90 kr 1 pk 94,90 kr

Pappkopper (drivstoffvegg) 14,90 kr 1 pk 14,90 kr

Deler til byggekonkurranse

Batterier (knappecellebatteri) 15,98 kr 15 stk 239,70 kr

Glitterlim 49,90 kr 1 pk 49,90 kr

Bokbind/gavepapir 16,80 kr 3 pk 50,40 kr

Fjær 79,90 kr 1 pk 79,90 kr

Ledninger 149,90 kr 1 pk 149,90 kr

Elektrikerteip 29,90 kr 1 pk 29,90 kr

Papirsugerør 24,90 kr 1 pk 24,90 kr

Pappkopper 14,90 kr 1 pk 29,80 kr

Div pynt

Fargerike sci-fi gjenstander vi
finner på biltema

1000 kr x stk 1000,00 kr

Aluminiumsfolie 27,90 kr 10 stk 279,00 kr

Svart og gul teip (varselteip) 69,90 kr 1 stk 69,90 kr

Splice (lydeffekter) 196,00 kr 1 stk 196,00 kr

Godtgjørelse/premier

Godtgjørelse “konsulenter” 250 kr 2 stk 500,00 kr

Godtgjørelse skjenkemester 500 kr 1 stk 500,00 kr

Godtgjørelse funker 250 kr 8 stk 2000,00 kr

Bonger til premier 50 kr 12 stk 600,00 kr

Totalsum Escape = 568,60 + 654,40 +
1544,90 + 3600,00
≈ 6370 kr


