Søknad fra UniPlay

28. September 2015

Søknad til prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget
Foreningen
UniPlay er en studentforening som ble stiftet den 24. oktober 2014 og hører til Universitetet i Oslo.
Foreningen sitt fokusområde er studenter ved UiO, vi er også åpen for andre studenter ved høyere
utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Vår målgruppe er studenter som er interessert i dataspill og
vårt mål er å sammle disse studentene sammen for å skape et hyggelig og sosialt miljø.
Per dags dato har foreningen vår 96 medlemmer registrert. Vi tilbyr spillservere der medlemmene kan
koble seg til og spille med andre, diskusjonsforum for å utveksle meninger og det man måtte ønske å
snakke om, og ikke minst sosiale arrangementer som er relatert til det vi driver med. Foreningen er den
eneste av sitt slag på Universitetet i Oslo, og en av veldig få i Oslo og Akershusområde, dermed vil en
støtte til UniPlay hjelpe med å utvide tilbudet for alle studenter på Universitetet, men spesielt dem på
Insitutt for Informatikk da dette er vårt hovedområde.
Styret består per dags dato av Leder Daniel Lange, Nestleder Henning Parratt Tandberg samt 5
styremedlemmer. I tillegg til styret har vi hjelp fra frivillige som stille opp og hjelper oss med diverse
andre oppgaver og arrangementer.

Egenkapital og søknadssum
Foreningen har per dags dato 6.412,67 kr på konto og egenkapital. Dette er en sum foreningen har satt
av for drift og vedlikehold.Vår totale søknadssum er 15.318,00 kr. Vi ønsker hele beløpet, eventuelt
deler av beløpet hvis utvalget skulle være uenig i vår innkjøpsliste.
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Innkjøpsliste
Produkt

Kjøpes fra

Server
FUJITSU PY RX100 S8 Xeon E31220v3 4xSFF

Leder og nestleder

8.012,00 kr

Harddisk
WD Red 750GB NAS Harddrive

Leder og nestleder

499,00 kr

3x Harddisk
WD Red 750GB NAS Harddrive

Komplett

1.857,00 kr

www.22222222.no
Pizza og Kina
expressen

4.950,00 kr

Pizza
ESport arrangement over 2 dager

Total:

Pris

15.318,00 kr

Søknad til prosjektstøtte
UniPlay søker om en sum på 15.318,00 kr i form av prosjektstøtte. Dette er midler som vil brukes til
forskjellige områder i foreningen, slik det står beskrevet i vår innkjøpsliste. Vi ønsker å påpeke at de tre
første punktene er en engangsinvestering. Hvis dette blir innvilget, vil foreningen ikke trenge flere
oppgraderinger på det tekniske en god stund fremover. Serverene våre vil være rustet for en stor
medlemsmasse i en god stund fremover og forsikre foreningen en stabil drift. UniPlay har nå eksistert i
nesten ett år, og vi har ekspandert vårt tilbud drastisk siden start, selv med begrensende midler. Nå er vi
ikke lengre en helt fersk forening, men en forening som har klare mål og ambisjoner som vi ønsker å
oppnå.
Slik som innkjøpslisten forklarer, er både server og én harddisk eid av leder og nestleder som har lagt ut
for dette slik at foreningen skulle klare å komme i gang da den ble stiftet. Studentforeningen ønsker
dermed å bruke 8.511,00 kr av summen på å kjøpe dem, slik at dette blir heleide eiendeler av
foreningen og avlaster leder og nestleder for dette utlegget. For å håndtere vår medlemsmasse på 96
personer, og som blir større med tiden, ønsker vi å få et stabil datalagring på serverene. Dermed trenger
vi tre nye harddisker, slik av vi kan optimalisere og forsikre oss en sømløs drift.
Pizzapengene er ment for to dager av vårt nye arrangement som er “Esport på storskjerm” for
studentene på IFI. Her anslår vi 30 personer på første og andre dag, dermed blir summen 4.950kr
inkludert frakt.
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Tilleggsinformasjon
Postadresse
Institutt for Informatikk CO/Studentforeningen UniPlay
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Kontaktperson
Daniel Lange  Leder
tlf: 416 24 306
epost: 
leder@uniplay.no

Forening
Medlemskontigent: Nei
Tilknytning til andre foreninger/organisasjoner: Nei
Registrerte Medlemmer: 96 personer
Målgruppe: Dataspill interesserte ved IFI og UiO
Konto nr: 1503.543.3225
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