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Semestersøknad H22
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. 34 264,- fordelt på disse punktene:

1. Styremiddag
2. Internmidler
3. Generalforsamling
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4. Bank og kortutgifter
5. Nettside
6. Friskisfredag
7. Frie midler
8. Leie Escape fra 2021
9. Fagkveld CV og sommerjobb
10. Fagkveld portefølje
11. Hyttetur

1: Styremiddag
Med endrede retningslinjer søker vi nå om midler til styremiddag for våre 8
styremedlemmer. Styret i Defi består av følgende finfolk:

Leder - Ina Bergli Henriksen
Nestleder - Christian Berge
Økonomi - Arman Bulak Hagelia
PR - Sander Fossgård
Arrangementansvarlig - Siri Eikeland
Internansvarlig - Daniel Faour
Styremedlem - Juliane Karlsen
Styremedlem - Deborah Tewelde

UTGIFT KOSTNAD

Styremiddag 450kr x 8 3 600,-

SUM 3 600kr

2: INTERNMIDLER
Defis hjertesak - mer midler til interne for å styrke samholdet internt i foreningen, har
gått gjennom, og vi vil derfor søke om midler til å arrangere noe ekstra hyggelig for
våre 12 interne<3 Det er ikke bestemt hva eller når det blir gjennomført, men om noen
ikke skulle ha mulighet til å være med refunderer vi pengene for dem.



UTGIFT KOSTNAD

Internmidler 150kr x 12 1 800,-

SUM 1 800kr

3: Generalforsamling
Defi ønsker å servere studenter med snacks og brus til generalforsamling siden det vil
øke oppmøte og gi. Vi krysser også fingrene for at dette kan arrangeres fysisk på IFI.
Vi søker etter en høyere sum enn vanlig ref vedtak om økt støtte for genfors våren
2022.

UTGIFT KOSTNAD

Snacks og brus evt mat. 1 000,-

SUM 1 000 kr

4: Bank og kortutgifter
Vi søke om faste bank- og kortutgifter.

UTGIFT KOSTNAD

Bank- og domeneutgifter 600,-

SUM 600 kr

5: Domeneutgifter
Vi søke om faste domeneutgifter og nettsideabonnement.

UTGIFT KOSTNAD

Domeneshop 120,-

Zyro 750,-

SUM 870 kr



6: Friskisfredag
Vi vil fortsette tradisjonen og dele ut is på Euclid annen hver fredag. Forrige semester
søkte vi om for lite, så har derfor økt summen. Vi tenker at det kommer til å gå mer is de
første ukene av semesteret pga vær og sånt. :)

UTGIFT KOSTNAD

Is (vegansk og vanlig) 1 500,-

SUM 1 500kr

7: Frie midler
Søker om dette for høsten for å øke likviditeten til foreningen.

UTGIFT KOSTNAD

Frie midler 1 500,-

SUM 1 500kr

8: Betaling av leie for Escape i H21
Defi har fått en faktura for leie av Escape høsten 2021 fra Cyb. Vi vil gjerne betale
denne fakturaen, men må søke om dette for å betale gjelden. Dette er for et
arrangement vi allerede har tilbakebetalt støtte for derav søknad nå.. sorri..!

UTGIFT KOSTNAD

Gjeld til Escape fra 2019 inkl mva 1 638,-

SUM 1 638kr



9: Fagkveld om CV og sommerjobb med Digitus
Defi arrangerte en fagkveld om sommerjobb og portefølje høsten 2021. Denne høsten
vil vi samarbeide med Digitus for et arrangement om sommerjobb og CV. Vi har fått med
oss Karrieresenteret på laget, i tillegg til dyktige medstudenter som vil fortelle om sine
erfaringer. Vi tenker å leie Escape slik at de som kommer kan kjøpe drikke og nyte
pizzaen vi bestiller. PS. Arrangementet er 7. september, så dette blir i praksis en
ettersøknad.. sorri..

UTGIFT KOSTNAD

Leie av Escape (avtalt) 2 928,-

Pizza for ca 35 pers 3 200,-

Blomster til panelister * 4 1 000,-

SUM 7 128kr

10: Fagkveld om portefølje
Defi arrangerte en fagkveld om sommerjobb og portefølje høsten 2021. Denne høsten
får vi mes oss tidligere styremedlemmer som kan inspirere studenter med innhold til
portefølje og kompetanseformidling gjennom egne designprosjekter.

UTGIFT KOSTNAD

Leie av Escape (estimert) 2 928,-

Pizza for ca 35 pers 3 200,-

Blomster til panelister * 4 1 000,-

SUM 7 128kr

11: Hyttetur
Vårens hyttetur var en suksess, og vår hytteturkomité vil arrangere en ny tur tidlig i
oktober. Vi ser for oss 25 deltakere.



UTGIFT KOSTNAD

Hytte (estimert) 6250,-

Ved 500,-

Butikkvarer 1750,-

Alkohol (dekkes av egenandeler) 1500,-

Sum utgifter 10 000

INNTEKTER FRA DELTAKERE INNTEKT

Egenandel 100kr*25 2500,-

Sum inntekter 2 500kr

Søknadssum 7 500kr


