Søknadsdato: 09.11.2017

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

Søker
MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer
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! Vi ønsker å styrke samholdet og
motivasjonen på studiet vårt.
Totalt søker Mikro om 20 400,- kr i støtte fordelt på følgende:
●
●

Ekskursjon til Kyushu University i Japan
Javafredag

20 000,- kr
400,- kr
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Begrunnelser
Ekskursjon til Kyushu University i Japan
Målet er å få sendt en gruppe på 20 studenter til Japan i påsken. Dette er noe vi
ønsker å få til annethvert år fra og med førstkommende påske. Vi har allerede gjort en
avtale med professor Jim Tørresen, leder for forskningsgruppen for robotikk og
intelligente systemer. Han har kontakter ved forskjellige universiteter i Japan, og skal
dermed ordne opplegg for oss ved Kyushu University og muligens et annet universitet
i Tokyo.
Målet med prosjektet er å få sendt en gruppe på 20 studenter til Japan i påsken 2018
for faglig inspirasjon og kulturutveksling med japanske studenter. Vi har i samarbeid
med Jim Tørresen, leder for forskningsgruppen for robotikk og intelligente systemer
(ROBIN), lagt planer for besøk på Kyushu University som ROBIN har et
samarbeidsprosjekt med. Planen er å arrangere et intensivkurs på 2-3 dager på et
Robotikk-relevant tema. Dette kurset vil bli finansiert via prosjektmidlene til ROBIN. Vi
er også invitert til den norske ambassaden i Japan hvor vi skal ha en mottakelse og et
opplegg i samarbeid med dem. Jim Tørresen har kontakt med andre professorer ved
flere universiteter i Japan og vi vurderer å besøke dem for faglig berikelse.
Søknadssummen på 20 000 vil være med på å realisere prosjektet ved å gi oss
muligheten til å ha et utgangspunkt for videre søking av midler. Beløpet vil bli brukt på
transport og losji, og resterende utgifter vil bli dekket av deltakerne selv.
Støtte til ikke-faglige ekskursjoner er blitt gitt tidligere (IFI-Skitur fikk støtte på over 70
000,- på forrige FU-møte) og dersom denne turen ikke lar seg realisere blir midlene
tilbakebetalt i sin helhet.
Dette budsjettet er tentativt og vi har budsjettert litt pessimistisk siden det er mulig at
flyprisene endres før vi får bestilt. Vi ønsker å ha en egenandel på 5 000,- kr per
person, som forutsetter at vi får en del støtte fra andre kilder. Vi har vurdert å prøve å
få støtte fra bedrifter, men på grunn av ordningen med Navet og Dagen@IFI har vi
ikke det med som planer.
Budsjett:
Utgifter:
Fly
bolig
Fly til Kyushu

Pris per person

Antall personer Antall dager

6000

20

259

20

2000

20
For hele Totalt

Total sum
120000

6

31080
40000
191080
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totalt per person:

9554

Inntekter:

Kr per person

Antall personer

Egenandeler

5000

20

100000

FU

1000

20

20000

Studielaben

20000

(Søker mye
mer, men de
støtter
sannsynligvis
Aktivitetsmidler ikke reiser)

2000

KulturStyret

5000

-”Total:

147000

Javafredag
Javafredag er en hyggelig ettermiddag der studenter fra eldre årskull hjelper de som begynner
med IN1010 med java. Opplegget starter med en forelesning/livekoding med python og java
sine forskjeller. Etter dette hjelper studenter førsteklassingene med oblig og tips til hvordan
man kan gjøre ting i java som de er vant til å gjøre i python. Dette arrangementet er i
samarbeid med Defi. Søker om 400 kr til chips/snacks og brus.

Chips og snacks

200

Brus

200

