
Søknad om semesterstøtte
1. september 2022

Fotballforeningen ved institutt for informatikk(FIFI)

Gaustadalléen 23b, 0316 Oslo 

Kontonummer: 1503.34.93859 

Org.nr.: 998 088 062

fifivedifi@hotmail.com

Kontakt: Hedda Foslie

Økonomiansvarlig

974 15 272

hnfoslie@uio.no

FIFI har holdt kroppene i gang gjennom 2-3 treninger i uka gjennom sommeren, og vi er nå 
fast tilbake på Domus Athletica hver tirsdag og torsdag. Semesteret har kommet godt igang 
med opp mot 30 ivrige spillere på åpne treninger så langt, og vi søker derfor om midler for å 
kunne tilby det beste fotballtilbudet for studentene gjennom høsten!

Totalt søker FIFI om 8312kr i semesterstøtte:

Post Kostnad

Fotball 1500kr

Kjegler 400kr

Fløyter 312kr (8 x 39kr per stykk)

Premier til Fantasy Premier League 1000kr (2 x 500kr per stykk)

Viaplay-abonnement 649kr

Styremiddag 3600kr (8 x 450kr per pers)

Frie midler 1500kr

Totalt 8312kr

1. Fotball – 1500kr
Det er stor belastning på ballene, og flere av de har løse lapper. Vi ønsker derfor å handle 
inn en til to baller til. Vi kommer til å kjøpe flere av de ballene som har holdt seg best over tid 
i håp om at de varer litt lenger enn tidligere.



2.	Kjegler – 400kr
Under fadderuken holdt vi åpen trening for mange fadderbarn og deres faddere. Vi så 
behovet for å kjøpe inn et nytt sett med kjegler da vi tidligere kun har hatt fem og en halv 
kjegle. Kjeglene har også vært veldig nødvendige i det siste med stort oppmøte på trening.

3.	Fløyter – 312kr
Gjennom semesteret er ansvaret for treningene fordelt mellom medlemmene i styret. For å 
slippe å skrike og enkelt få kontroll, ønsker vi at hvert medlem skal ha hver sin fløyte. Vi 
anser det som mest hygenisk at vi har personlige fløyter og slipper å dele.

4.	Premier – 1000 kr
Vår Fantasy Premier League-liga består for øyeblikket av 33 deltakere, og øker for hver 
runde. Konkurransen varer til og med mai 2023. Etter såpass lang konkurransetid hadde det 
vært hyggelig å anerkjenne vinneren av ligaen og den manageren som har vunnet flest 
serierunder gjennom sesongen.

5.	Viaplay-abonnement – 649 kr (per måned)
Det er svært dyrt for studenter å se på fotball i Norge. Vi ønsker derfor å søke om midler til 
et Viaplay-abonnement som gjør at vi kan arrangere flere sosiale kvelder/ettermiddager 
med fotballtitting for interesserte uten at det skal koste skjorta. Dersom vi ikke klarer å 
arrangere 3 eller flere slike små arrangementer i måneden, vil vi ikke søke om disse midlene 
i kommende måneder.

6.	Styremiddag – 3600 kr
FIFI har åtte styremedlemmer og ønsker en hyggelig middag oss sammen.

7.	Frie midler – 1500 kr
Fotball byr på store og små skader og slitasje, og vi ønsker å passe på at vi er forberedt. De 
frie midlene kommer til å bli brukt utover semesteret på sportsteip, gnagsårplaster, isposer 
og annet nødvendig utstyr som trenger påfyll gjennom sesongen.


