
Defi
Org.nr.: 915 439 721

Kontonummer: 1503.62.37160
E-post: styret@defi.no

Dato: 20.09.2022

Kontaktperson: Arman Bulak Hagelia
E-post: okonomi@defi.no

Søknad om midler
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 15900 kr.,- fordelt på disse punktene:

1. Paintball
2. Pingpongturnering
3. Overføring av milder
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1: Paintball
Ja, nå prøver vi oss. Defi ønsker å fremme mer liberal pengebruk om det kommer
studentene til gode. Vi vet at dette er et høyt beløp for et enkeltarrangement, men vil
sette en standard for å kunne gjøre nye, mer spennende ting som også kan foregå
utenfor campus. Paintball vil foregå på Megazones innendørshall i Oslo og vi har
påmelding for 40personer. Arrangementet vil være en turnering som holder på i 2 timer,
og hvor det er mulighet til å snakke og spille sammen mellom slagene. Vi tror dette blir
skikkelig kult og kos, og kanskje noen vil henge sammen videre utover kvelden og
forme nye vennskap<3 20.10 kl.19:00!

UTGIFT KOSTNAD

Paintball Megazone 12 900,-

SUM 12 900kr

2: Pingpong turnering
Enda et forsøk på å samle studentene utenfor campus! Etter at pingpongbordet ble
stående som fast inventar i foajeen kan det virke som at samtlige har blitt bitt av
basillen. Er det ikke da gøy å få til en turnering? Vi leier 4 bord på Brygg i Storgata,
setter opp regler, og legger til rette for både brennende konkurranseinstinkt og fine
samtaler. De går jo litt hånd i hånd. Vi vil arrangere dette i november, dato er ikke satt.

UTGIFT KOSTNAD

Leie av 4 bord på Brygg 2500kr

Premie til vinnerlag 500kr

SUM 3000kr



3: Overføring av midler for engangskamera
Våren 2022 søkte vi om støtte for et egangskamera. Vi har ikke tilbakebetalt dette, og
vil derfor søke om å få dette overført. Dersom utvalget mener at dette blir rotete kan
dere anse dette som en søknad.:)

UTGIFT KOSTNAD

Overføre midler: engangskamera 435

SUM kr


