SIFI: Sikkerhet på IFI

<28.09.22>

Søknad om støtte fra FU oktober
Kontaktperson
Tobias Syvertsen
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 95527845
Mail: tobiassy@uio.no

Søker
Sikkerhet på IFI (SIFI): Linjeforening for Informasjonssikkerhet
Postboks 1080 Blindern Gaustadalléen 23B
0316 Oslo
Kontonummer: 1506.82.48938
Org. nr.: 929 168 097
Mail: sikkerhetifi@gmail.com

Søknad om semesterstøtte
SIFI er en linjeforening ved IFI som har til hensikt å fremme det sosiale og faglige miljøet ved masterprogrammet
for informasjonssikkerhet, blant annet gjennom arrangering av CTF-konkurranser/seminarer og sosiale opplegg
ved IFI og i Oslo ellers.
Totalt søker SIFI om 12 568,- kr i støtte:

Ting

Kostnad

1. Ekstraordinær generalforsamling

2708,-

2. Vårt første CTF-event

3000,-

3. Skogstur

800,-

4. Kaffe til linjerom

510,-

5. Styremiddag

4050,-

6. Frie midler

1500,-

Totalt

12 568,-
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(1) Ekstraordinær generalforsamling
Vi startet opp forening våren 2022. Som linjeforening for et 2-årig program har vi valgt å ha årlig GF rundt
februar, men dette første året var det hensiktsmessig å holde en ekstraordinær GF på starten av høstsemesteret
for å rekruttere førsteårsstudenter til styret. Dette fordi alle som dannet foreningen og som utgjorde det første
styret vil gå ut neste år. For å lokke flere førsteklassinger kjøpte vi dermed mat, og brukte 2708 kr på Dominos.

Stykkpris

Antall

Totalt

Pizza

2464,-

1.5L Brus

192,-

Dip Cup, Rømme

203,-

Rabatt

151,-

Totalt

2708,-

(2) Vårt første CTF-event
Vi planlegger å holde ukentlige treff for å øve på hacking / CTF. Den første gangen vi gjør dette ønsker vi å tilby
pizza for å trekke spesielt førsteårsstudenter til arrangementet. Vi forventer at ca 20 personer møter opp.

ESTIMAT

Stykkpris

Deltakere, standardsats

Antall
150

Totalt
20

SUM

3000,3000,-

(3) Skogstur
Vi har lyst til å dra på tur i Nordmarka og grille pølser på bål. Dette er et estimat for utgifter til skogstur med 15
deltakere. I kombinasjon med faglig påfyll via CTF-konkurranser ønsker vi også å kunne tilby utelukkende
sosiale arrangementer. Dette er viktig for forening siden vi er avhengig av initiativ fra førsteårsstudenter for at
foreningen skal overleve utover sommeren 2023.
ESTIMAT
Vedsekk
Grillmat per pers
SUM

Stykkpris

Antall

Totalt

100,-

2

200,-

40,-

15

600,800,-
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(4) Kaffe til linjerom
Vi ønsker å kunne tilby kaffe til foreningsmedlemmer på det som per dags dato er det uoffisielle linjerommet (lab
9. etasje). Vi er usikker på hvor mye som trengs, så begynner med et anslag på 6 poser kaffe. Samtidig er det
blitt lagt ut for kaffe frem til nå, som føres som tilbakebetaling av utlegg.

Stykkpris
Kaffe (fremover)

Antall
85,-

Totalt
6

510,-

Totalt

510,-

(5) Styremiddag
Vi er 9 styremedlemmer:
Andreas (styreleder), Simon (nestleder), Tarjei (kommunikasjonsansvarlig), Tobias (økonomiansvarlig), Harald
(arrangementsansvarlig), samt 4 styremedlemmer: Thao, Bjørnar, Jamshed og Rakel.

Stykkpris
Deltakere, standardsats
Totalt

(6) Frie midler
Vi er gira på frie midler :)
1500,-

(7) Bankkostnader
200,-

Antall
450,-

Totalt
9

4050,4050,-

