Søknadsdato: 06.10.2017

Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Kontaktperson
Isak Eriksen Bjørn
Verv: Leder
Tlf: 41669443
Mail: isakeb@ifi.uio.no

Søker
Mikro - Studentforeningen for Nanoelektronikk og Robotikk
Postboks 1080 Blindern Gaustadalleen 23 b
0316 Oslo
Kontonummer: 1503.30.33491
Org. nr: 991 739 815
Mail: mikro-styret@ifi.uio.no

Søknad om semesterstøtte

Mikro er en studentdrevet forening stiftet i 2006 for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter
og for å bidra til å øke den faglige kvaliteten. Mikro arrangerer alt fra presentasjoner av
bedrifter og forskningsgrupper, til grillebonanzaer og pokerkvelder. Høsten 2017 vil vi bl.a. stå
for Hyttetur med helgrillet svin, juleølsmakning, lynforedrag og masse andre aktiviteter for
studentene ved Robotikk og intelligente systemer og hele ifi!
Totalt søker Mikro om 10 334,90 kr i støtte fordelt på følgende:
●
●
●
●
●
●
●

Pokerkveld
Genfors-snacks
Foreningsdagen twist
Juleølsmaking
Mikrofest
IKEA-dag
Bankutgifter

3900,- kr
378,40,- kr
111,80,- kr
5300,- kr
444,70 kr
200,- kr
0,- kr

Søknadsdato: 06.10.2017

Begrunnelser
Pokerkveld

Årets budsjett: 30 deltakere + 5 arrangører
Drikke

400 kr

Pizza

2800 (35pers x 80kr)

Snacks

300 kr

Premier

400 kr

Til sammen

3900 kr

Vi søker om 400kr mer enn i fjor fordi vi opplevde at det ikke var nok pizza. I fjor ble det kjøpt
inn pizza til de 30 påmeldte, men ikke til arrangørene som også var der, så da ble det for lite
pizza.

Generalforsamling snacks

Å sitte og følge med på en generalforsamling krever konsentrasjon og godt humør. Dette
medfører at man har energi til det. Vi serverte brus, kjeks og kaffe til alle som kom. Vi
ettersøker derfor 228,40 kroner. Vi skal ha ekstraordinær generalforsamling for å gjøre
vedtektene bedre og endre navn. Trenger derfor ca. 150 kroner til dette.
Tilsammen 378,40 kroner.

Foreningsdagen twist

Kravstore studenter krever at man har noe å lokke med for å få oppmerksomhet på
foreningsdagen, Mikro kunne ikke være noe verre. Kjøpte derfor twist til totalt 111,80 kr.

Juleølsmaking
Leie av Valdresstua

1 500,- kr

Juleøl

2 900,- kr (totalt 5800,- kr)

Mat

800,- kr

Plastglass

100,- kr

Totalt:

5 300,- kr

Den svært tradisjonsrike juleølsmakingen til Mikro skal gjennomføres som tidligere år. I år har
vi tenkt til å leie Valdresstua på Sogn studentby som lokale for å gjøre det ekstra koselig. Vi
forventer samme antall deltakere som i fjor, og holder oss på lignende budsjett. Med en ekstra
post for leie av lokale. Fjorårets arrangement kostet i overkant av 10 500 kroner, der 6 000 ble
dekket av egenandel til deltakerne. Vi ønsker å ha samme pris på arrangementet som
tidligere (200kr i egenandel), så vi søker om å få dekket leie av lokale.
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Mikro-fest
Vi har avholdt en mikrofest fredag 6.oktober. Ideen er å har en 10 minutters fest med tale og
partyhatter. Det var veldig populært med cirka 30 studenter som danset bort studentlivets
angst og depresjon i 10 minutter.
Dette er noe vi planlegger å gjøre den første fredagen hver måned framover.
Søknadssummen kommer derfor til å brukes til en rekke arrangementer.
Ballonger

36,90 kr

link

Partyfløyter

83,60 kr

link

Serpentiner

20,90 kr

link

Plastglass

184,50 kr

link

Drikke (alkoholfri cider)

119,80 kr

link

Totalt:

444,70 kr

IKEA-dag
Vi i Mikro ønsker å ha flere lavterskelarrangementer som også hjelper studenter i hverdagen.
Alle har noe de gjerne skulle kjøpt på IKEA, men aldri gidder å dra for å få tak i. Vi ønsker å
dra som en samlet gjeng (med gratis IKEA-buss) for å oppleve gleden ved å innrede sitt nye
hjem. Mikro ønsker å spandere en is på hver deltaker slik at vi har noe å tilby (annet enn
kameratskap) som de ikke får når de drar på egenhånd.

Bankutgifter
Å drive en forening er ikke bare fest og moro. Iblant må man også betale fakturaer. Vi søker
derfor om støtte til bankutgiftene vi har til DNB. Vi vil på et senere tidspunkt vurdere å søke
bankutgifter som en stor post som ettersøkes hvert semester. Bruker denne posten til å lodde
stemningen angående det.

