
Defi
Org.nr.: 915 439 721

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

Dato: 01.11.2022

Kontaktperson: Christian Martin Berge
E-post: christian.berge@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.

VI SØKER OM:
Defi søker totalt 7 624 kr,- fordelt på disse punktene:

1. Paint and sip
2. Eksamensfeiring
3. Overføring av midler
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1: Paint & Sip - Eksamensavbrekk-edition
Paint & Sip har vært ganske populært og vårt nye styre og nye interne ønsker å
arrangere det én gang til i år som et avbrekk under eksamensperioden. Vi har maling
og en del pensler til overs fra sist, og trenger hovedsakelig kun støtte til leie av Escape
og lerret. Tirettelegger for ca. 30 folk.

UTGIFTER (LEIE AV ESCAPE) KOSTNAD

Skjenkemester 3 timer (407,- pr.time) 1 221,-

Funksjonær 3 timer (325,- pr.time) 975,-

Slitasjegebyr 500,-

SUM ESCAPE 2 696,-

UTGIFTER (MALEUTSTYR) KOSTNAD

33 lerret 20x20 (11x3pk) 1 100,-

2 pakker med pensler (backup) 240,-

Papptallerken + pappkopper 100kr

SUM MALEUTSTYR 1 440,-

SUM TOTAL 4 136 kr

Priser for leie av Escape er tatt fra nettsiden til Cybernetisk Selskab.



2: Eksamensfeiring - Mocktails
Vi ønsker å arrangere en feiring av gjennomført eksamen på IFI med snacks, brus og
mocktails, med mulighet for medbrakt alkohol for de som ønsker det. Vi søker derfor
om penger til snacks, brus og ingredienser til mocktails. Handlelisten med
ingredienser til mocktails er litt for stor til å ta med her, men den inkluderer isbiter,
forskjellige juser, frukter og bær, kaffe, sukker og brus. Det som blir til overs havner på
Euclid. Vi planlegger å tilrettelegge for ca. 50 folk.

UTGIFT KOSTNAD

Varer til mocktails (inkludert brus) 2 596

Snacks 250,-

100 champagneglass av plast 600,-

80 plastkopper 42,-

SUM TOTAL 3 488 kr

3: Overføring av midler for hyttetur
Høsten 2022 søkte vi om støtte for en hyttetur som dessverre ble avlyst og vil derfor
søke om å få dette overført til vårsemesteret 2023. Eventuelt kan dette tilbakebetales,
så søker vi heller på nytt til våren.

UTGIFT KOSTNAD

Overføre midler 7 400,-

SUM TOTAL 7 400 kr


