
 

Søknad om støtte til styremiddag vår 2023 for IFI Avis Output 
 

I henhold til Foreningsutvalgets veiledning på https://fordelingsutvalget.org/retningslinjer/ punkt 11 

Vanlige søknadspunkter, Fastsatte satser underpunkt 4 om støtte til styremiddag, søkes det med dette 

om støtte til styremiddag for våren 2023 for IFI Avis Output.  

Som det fremgår av den vedlagte protollen fra vår generalforsamling er vi i år 8 personer i styret. Vi 

søker derfor om 450x8 kroner, til sammen 3600.  

Slik skal pengene brukes 
Slik jeg leser reglene, er det ikke krav til utdyping av hva pengene skal brukes på når det er snakk om 

fastsatte satser, men for ordens skyld informerer jeg om at vi planlegger å bruke pengene utelukkende 

på mat og drikke.  

Pengene skal brukes til styremiddag og den skal finne sted enten fredag den 27.01.23 eller lørdag den 

28.01.23. Arrangementet skal finne sted hjemme hos en av oss i styret, for at vi skal kunne bruke 

pengene på en slik måte at vi også kan invitere medlemmene i vår redaksjon. Dersom det ikke er tillatt å 

ha gjester på en styremiddag, vil vi imidlertid innrette oss slik at vi ikke bryter reglene og kun være styret 

til stede.  

Særlig om behovet for å kunne ha en samling for alle medlemmer 
På grunn av økte kostnader, spesielt til trykk, har vi i Output ikke råd til å ha et eget arrangement for å 

inkludere redaksjonsmedlemmene og bli kjent med dem. Derfor håper vi at det kan være tillatt å bruke 

styremiddagspengene på en fornuftig måte som gjør at vi kan han alle Output-medlemmer til stede på 

styremiddagen og bruke den som en kick-off. Vi har nye folk i nesten alle roller og trenger en god start 

på semestret.  

 

Dette er første gang jeg søker om slike midler på vegne av en forening og jeg beklager derfor om 

søknaden har mangler eller jeg har krysset av feil i søknaden. Jeg er tilgjengelig til å gi flere opplysninger 

og oppklare eventuelle feil, både på behandlende møte eller i forkant av slikt.  

 

Med vennlig hilsen 

Alina Krogstad 

Økonomiansvarlig i IFI Avis Output  

Oslo, 28.12.22 
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