
2. sep. 2022

Søknad om semesterstøtte
Høsten 2022

Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonr.: 1503 54 41171

Kontakt økonomiansvarlig Fredrik Aas Andreassen ved spørsmål.
E-post: okonomi@ifilist.no
Mobiltelefon: +47 456 86 159

Oppsummering

Frie midler 1 500 kr

Bankkostnader 200 kr

Domene og e-post 210 kr

Styremiddag 4 500 kr

Felleskaffe 600 kr

Hyttetur 15 000 kr

Filmkveld 4 750 kr

Foreningsdagen 300 kr

Kakedager 900 kr

Juleverksted 1 500 kr

Overskudd fra våren 2022 -      8 575 kr

Total søknadssum 20 885 kr

Frie midler
Overskuddet fra forrige semester overfor FU trekkes fra den totale søknadssummen.
Søknadssum: 1 500 kr

Bankkostnader
Søknadssum: 200 kr
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Domene og e-post
Domene koster 120 kr, e-posttjenester 90 kr. Summene dekker perioden 23.01.23 - 23.01.24.
Tjenestene leveres av Domeneshop AS. Faktura for dette kommer mot slutten av året, så vi søker om
det allerede nå.
Søknadssum: 210 kr

Styremiddag
Styret har plass til 10 personer. Det er ikke godt å si nå, hvem som sitter i styret etter
generalforsamlingen denne høsten, men blir vi færre, justerer vi det totale beløpet som brukes.
Søknadssum: 4 500 kr

Felleskaffe
God tradisjon å ha kaffe til folket på Fortran. Folk vil gjerne ha kaffe utenfor Escapes åpningstider. Vi
justerer beløpet litt ned fra våren, siden høstsemesteret er litt kortere. Vi har hørt rykter om halv pris
på Friele sommerkaffe, hysj…
Søknadssum: 600 kr

Hyttetur
30 personer, 2 netter, slik som forrige høst. Retningslinjene sier 250 kr per person per natt, så vi
forholder oss til det. Forhåpentligvis finner vi en ledig helg på Juristforeningens hytte, Hoppeseter,
igjen.
Søknadssum: 15 000 kr

Filmkveld
Mat til 30 personer. 150 kr per person. 50 kr til leie av film, dersom det trengs. Vi prøver oss på en
konkurranse med premie. 200 kr til en kul premiepakke. Denne kan bestå av kaffekort til Escape,
sjokolade o.l. Tidligere har vi hatt dette i Escape, men nå vil vi gjøre det litt mer hjemmekoselig og
bruke linjerommet vårt, Fortran.
Søknadssum: 4 750 kr

Foreningsdagen
Vi ønsker å stille med kake og snacks.
Søknadssum: 300 kr

Kakedager
Tre kakedager, en i måneden september til november. Vi anslår 300 kr til hver av dem.
Søknadssum: 900 kr

Juleverksted
Tradisjon tro. I fjor fikk vi nesten 1 200 kr til dette, så nå søker vi om 1 500 kr med tanke på økte priser.
Søknadssum: 1 500 kr
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