Digitus
Org.nr: 919 650 354
Konto.nr: 1503.96.84834
Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO
E-postadresse: styret@digitusuio.no
Kontaktperson: Stefan Spanic - okonomi@digitusuio.no

SØKNAD SEMESTERSTØTTE H22
Digitus søker om kr. 21452 i semesterstøtte. Som beskrevet i rapporten har vi en gjenstående
gjeld fra forrige semester på kr. 11 787.
Vi vil derfor be om at denne summen trekkes fra summen vi søker om, slik at vi søker om å få
utbetalt kr. 9 665.

Kort oppsummering av aktivitet siden forrige søknad
Digitus har siden august 2021:
-

SALT Sauna
Duckping & Oche
Gokart
Linjeforeningsfest
Generalforsamling
Eksamensworkshop i IN1010 og INEC1830
Bacheloravslutning
Mario Kart turnering
Sommeravslutning

Mål for søknadsperioden

Styret vil fokusere på følgende oppgaver dette semesteret:
1) Gjennomføre ulike sosiale arrangementer som samler studenter på IFI, men med
hovedfokus på studentene på studiet Digital økonomi og ledelse.
2) Gjennomføre flere faglige arrangementer, både alene og i samarbeid med Navet.
3) Fortsette å promotere vår grafiske identitet og bli mer synlige på IFI og for bedrifter.
4) Opprettholde et godt og varmt miljø blant studenter, spesielt blant studentene tilknyttet
Euler og DigØk.
5) Gjør Euler et mer trivelig sted.
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Semesterstøtte

Digitus søker kr. 21 452 i semesterstøtte fordelt på følgende poster:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Styremiddag & Styreaktivitet
Bowling
IN1000 Eksamensworkshop
Linjeforeningsfest
Bankutgifter
Generalforsamling

kr. 4 050,kr. 2950
kr. 2760
kr. 10992
kr. 400
kr. 300

Vi har i tillegg til disse en rekke en rekke andre mindre arrangementer som vi ikke søker støtte
om fra FU, da vi har som mål å bli helt kvitt resterende midler fra forrige semester.

Post 1: Styremiddag og styreaktivitet
Styret har en jevn og høy aktivitet. Vi søker derfor om 4050,- til styremiddag og aktiviteter for
dette semesteret. Styret har 9 styremedlemmer.
Utgift
Styremiddag og aktivitet (9*450)

Kostnad
4050,-

Post 2: Bowling
Vi ønsker å arrangere bowling i oktober som gjør at dette beklageligvis blir en ettersøknad til
dette møtet, med mindre det godkjennes ved forhåndsstemming. Vi beklager dette, og håper å
gjøre opp ved å stille med et gøy arrangement. :)
Utgift
410/590,- per time, 5 baner
Sum:

Kostnad
2950
2950,-

Post 3: IN1000 Eksamensworkshop
Arrangementet planlegges i forbindelse med kommende eksamen i IN1000. Digitus ønsker derfor
å tilby elevene et faglig, lavterskel, og eksamensrettet tilbud som et avbrekk fra forelesninger og
eksamenslesning. Dette er et arrangement som har virket like positivt faglig som sosialt tidligere,
og noe vi håper å fortsette med. Vi søker om midler til å bestille mat, da av erfaring pleier et
arrangement på tilsvarende varighet å være lenge for studentene å gå uten mat.
Utgift
Pizza til ca. 30 pers. (230 x 30)
Sum:

Kostnad
2760,2760,-

Post 4: Linjeforenings-fest
For å bedre bli kjent med IFI-studentene på tvers av linjer ønsker vi å arrangere en
linjeforeningsfest på Escape, fredag 29. april 2022, for alle linjene på IFI. Dette har virket positivt i
tidligere semestre og vi vil derfor gjerne fortsette med dette arrangementet. Vi anslår et
arrangement på 5 timer (20:00 til 01:00). I tillegg til funksjonærene fra CYB stiller vi med minst 4
frivillige funksjonærer fra Digitus. Satsene og timene er avtalt i henhold med utlånsansvarlig for
CYB. Vi søker også om støtte til taxi for de 5 som er personellet fra CYB. Vi antar at kostnaden
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ikke blir så høy som i budsjettet, men tok utgangspunkt i maks-satsen for taxi pr. personell fra
CYB sine nettsider.
Utgift
1x Skjenkemester * (5 timer + 1 ekstra time) * 407,4x Funksjonærer * (2.5 timer + 1 ekstra time) * 325,5x taxi pr. personell * 800,Totalbeløp

Kostnad
2442
4550
4000
10992

Post 5: Bankutgifter
Søker om faste bank- og domeneutgifter. Totalt kr 400,-.
Utgift
Bank og domene

Kostnad
400,-

Post 6: Generalforsamling
Ønsker å kunne servere noen snacks til generalforsamlingen ettersom at det vil øke oppmøtet og
at færre blir sultne i løpet av generalforsamlingen.
Utgift
Snacks og brus

Kostnad
300,-
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