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SØKNAD

TIL FORDELINGSUTVALGET
NOVEMBER 2017

Digitus søker om kr. 5000,- i likviditetsstøtte og kr. 8700 i semesterstøtte. Total kr. 13700,-.

Om foreningen
Digitus er en nyoppstartet linjeforening for studentene ved programmet «Informatikk:
Digital Økonomi og Ledelse» ved Universitetet i Oslo. Studieprogrammet er også nyoppstartet
(høst 2017) og har for øyeblikket 30 studenter. Linjeforeningen ønsker å bidra til å skape et
solid faglig og sosialt miljø for studentene på programmet, og anser seg som spesielt viktig i
programmets tidlige fase, da det ikke finnes noe eksisterende miljø for våre studenter.
Foreningen søker på sikt å nå ut til bredden av studentmassen ved Institutt for Informatikk
med enkelte av våre arrangementer, men hovedfokuset vil naturlig nok være våre egne
studenter nå i oppstartsperioden.

Mål for søknadsperioden
Styret ønsker å fokusere på tre ting det første semestret:
1) Praktiske oppgaver relatert til oppstart av foreningen. Dette innebærer bl.a. å opprette
en nettside, medlemsregister, mail for styret, og avholde en logokonkurranse.
2) Sosiale arrangementer. Foreningen vil ha totalt to sosiale arrangementer.
3) Faglige arrangementer. Foreningen vil ha totalt tre kurs som vil være av relevant
karakter for fagområdene studentene har dette semesteret.

Likviditetsstøtte
Siden foreningen er nyoppstartet og har særs lite penger på bok ønsker vi å søke om en
likviditetsstøtte på 5000,- slik beskrevet i retningslinjene til Fordelingsutvalget (§4a-c).
Søknadssummen er i tråd med tidligere innvilgninger gjort av FU.
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Semesterstøtte
Digitus søker kr. 8700,- i semesterstøtte fordelt på følgende poster:
- Oppstart
kr. 1800,- Skogstur
kr. 480,- Eksamensfest
kr. 5020,- Faglige foredrag/kurs
kr. 350,- Styremiddag
kr. 700,- Javafredag
kr. 200,- Chill & Digg på styremøter kr. 150,-

Post 1: Oppstart
Digitus har hatt noen utgifter knyttet til oppstart. Dette innebærer blant annet kjøp av
domene. I tillegg ønsker vi å ha en logo-konkurranse. Som en bonus til at Digitus vil få en logo
ved å avholde konkurransen, vil det også øke bevisstheten rundt Digitus blant de øvrige
informatikk-studentene.
For å opprette et godt medlemsregister vil foreningen benytte strekkoden på studentkortene
til våre medlemmer. Siden linjeforeningen vil få mange flere medlemmer etter hvert som
programmet blir eldre, samt at andre studenter får mulighet til å bli medlem, anser vi det som
hensiktsmessig å anskaffe en strekkodeleser heller enn å taste inn kortnumrene manuelt. Vi
trenger også et pengeskrin for senere arrangementer hvor det blir mulig med kontantbetaling.
Utgift
Kjøp av domene:
Logokonkurranse:
Strekkodeleser:
Pengeskrin:
Sum:

Kostnad
120,1000,500,180,1800,-

Post 2: Skogstur
Foreningen har allerede avholdt sitt første arrangement 29.10.2017. Dette var en skogstur
for at studentene skulle bli bedre kjent med hverandre samt et lokalt turområde (Grefsenkollen)
siden mange av studentene ikke er fra Oslo, i tillegg til sårt trengt mosjon i en hektisk
studenthverdag. For denne turen hadde vi utgifter knyttet til pølser og tilbehør.
Utgift
Griller:
Pølser:
Tilbehør:
Sum:

Kostnad
130,240,110,480,-
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Post 3: Eksamensfest
Det andre større arrangementet denne perioden vil være en eksamensfest som vil bli holdt
dagen etter siste eksamen for studieprogrammet (14.desmber). Denne festen er ment til å knytte
studentene tettere sammen og sørge for at studentene føler de har et nettverk selv etter at
eksamen er ferdig. Til dette arrangementet ønsker vi støtte for innkjøp av pizza, brus og snacks,
samt leie av Escape fra 22-02 (+1 time for barfunkere til forberedelser og opprydding).
Utgift
Pizza:
Snacks:
Brus:
Barfunker:
Slitasjegebyr:
Sum:

Kostnad
2000,- (25*80,-)
200,240,208,- × 2stk × (4+1) timer = 2080,500,5020,-

Post 4: Faglige arrangementer
Styret ønsker å ha totalt tre faglige arrangementer, alle i form av foredrag/kurs. Vi ønsker
å hente inn forelesere og andre som jobber innenfor de faglige temaene programmet omfatter.
Tanken er å ha et foredrag om økonomi, et kurs om programmering og et kurs om datateknologi
som alle tar for seg temaer som kan bidra til økt interesse og motivasjon for fagfeltene, og som
ellers ikke ville fått plass i undervisningen. Det er også viktig for oss å bidra til en kultur hvor
studentene er oppdatert på det som til enhver tid befinner seg i fagfronten, og vi ønsker senere
å åpne opp disse arrangementene for andre studenter som er interessert i temaene vi studerer.
For disse arrangementene ønsker vi å få dekket en gave til den som holder foredraget/kurset.
Utgift
Gave til foredragsholder:
Sum:

Kostnad
150,- × 3
350,-

Post 5: Styremiddag
Siden Digitus-styret er helt nytt ser vi det som fint å ha en middag for å bedre det sosiale
samholdet. Vi søker 700,- til dette (100,- pr. pers.).

Post 6: Javafredag
Siden førsteklassingene skal gå over fra Python til Java neste semester vil vi arrangere
Javafredag hvor vi tilbyr hjelp, god stemning og noe snacks på programrommet vårt. Søker
200,- til snacks.

Post 7: Chill & Digg på styremøter
Vi er ikke mindre glad i kake og kjeks enn andre studenter. Søker kr. 75,- til to styremøter.
Totalt kr. 150,-.
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BUDSJETT

BUDSJETT 2017
RESULTAT
Inntekter
3000 Salgsinntekter
3100 Medlemskontingent
3200 Billettinntekter
3400 Støtte fra Kulturstyret
3410 Støtte fra Fri Fond
3420 Støtte fra annen støtteordning
3430 Støtte fra sponsor
3900 Annen inntekt
8050 Renteinntekter
Sum inntekter

2016

Kostnader
5050 Skattefritt honorar, eksterne
5910 Mat og drikke til frivillige
5920 Mat og drikke til styret
6300 Leie av lokaler
6450 Inventar
6560 Rekvisita
6590 Annen driftskostnad
6750 Arrangementkostnader
6800 Kontorrekvisita
6815 Internett
6890 Annen kontorkostnad
6940 Porto
7100 Reisekostnad
7300 Markedsføring og representasjon
7740 Øredifferanse
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
8150 Rentekostnader
Sum utgifter

2016

PERIODENS RESULTAT

-

-

2017 - Budsjett
Kommentar
5 000,00 Driftsstøtte
13 700,00 Fordelingsutvalget IFI, UiO
500,00 Premie fra fotorebus i fadderuka
19 200,00

-

2017 - Budsjett
700,00
680,00
10 660,00
200,00
300,00
1 100,00
300,00
13 940,00

Kommentar

Én middag for styret
Strekkodeleser, pengeskrin

Skogstur, eksamensfest, 3 faglige arr.
Permer, skrivesaker, hullemaskin mm.
Kjøp av domene, hosting

Logokonkurranse (inkl. promotering)
Årsavgift og gebyrerer

5 260,00

4

