Søknadsdato: 31.01.2018

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. Våren 2018 vil vi bl.a. stå for faglige
presentasjoner fra ROBIN,Nano og DSB, aking i Korketrekkern, bowling, lynforedrag (TOD-talks),
10-minutters fester og masse andre aktiviteter for studentene ved Robotikk og Intelligente
systemer og hele ifi!

Totalt søker Mikro om 13 469,95 kr i støtte fordelt på følgende:
●
●
●
●
●
●

Foreningsdagen
Presentasjon/omvisning NANO/DSB
TOD-Talks
10-Minutters Fester
Styremiddag
Codename ESCAPE!

145,- kr
3480,- kr
3375,- kr
1500,- kr
3500,- kr
4 969,95 kr
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Foreningsdagen
Å delta på foreningsdagen er nå obligatorisk for være en IFI-forening. Vi kommer selvfølgelig til å
stille med stil. Beløpet skal gå til Twist og snacks som skal deles ut på standen. Totalt 145,- kr.

Omvisning NANO/DSB
Hvert vårsemester arrangerer MIKRO i samarbeid med de tilknyttede forskningsgruppene en
omvisning i deres lokaler og en presentasjon av hva de holder på med. Dette gjør vi for å
inspirere studentene til å gå på master-linjene på huset, og også for å gi en motivasjonsboost i
studiehverdagen.
Vi serverer pizza til sultne studenter som trenger næring for å yte sitt beste. Vanligvis er det ca.
35 studenter og 5 fra forskningsgruppen som kommer på dette.
Vi søker om derfor om støtte til pizza (40 x 80 kr = 3200 kr) og drikke (175 kr), totalt 3375,- kr.

TOD-Talks
Dette er et arrangement vi gjennomførte for første gang i fjor høst, og basert på mye bra
tilbakemeldinger ønsker vi å gjøre det til en tradisjon.
Vi er en linje der mange ligger langt ute mot ytterenden av nerde-skalaen og ikke er ukjente for å
ta seg et skikkelig Wikipedia-raid når man finner et tema som interesserer. Denne (i stor grad
meningsløse) kunnskapen ønsker vi å dele alle!
Hvor farlig er det egentlig å bestige Mount Everest? Hva gjør A*-algoritmen så sexy? Hvor mange
land er det egentlig som ikke grenser til noe hav?Intet tema er for dumt så lenge man virkelig vil
fortelle om det!
Vi har booket smalltalk den 9.februar kl 16:15 og forventer ca 40 deltakere. (forringe TOD-talks
dro 36 deltakere.) Vi søker om derfor om støtte til pizza (40 x 80 kr = 3200 kr) og drikke (280 kr),
totalt 3480,- kr.

10-min fester
I forrige semester startet vi å arrangere 10-min fester. Den første fredagen i hver måned tar vi på
partyhattene og fester 100% i 10 minutter. Dette har vært en stor suksess med godt oppmøte
(30-25 stk) og gode tilbakemeldinger. Festene er selvsagt åpne for alle, og vi har hatt besøk fra
de fleste linjene på huset i løpet av semesteret. Vi opplever at det lager liv og røre på studiet, og
at det er et kjærkomment avbrekk i studiehverdagen. Derfor ønsker vi å videreføre fredagsfester
dette semesteret.
Vi søker om 1500 kr (1488,30 kr rundet opp) som skal gå til innkjøp av plastglass, alkoholfri
cider/champagne og dekorasjon. Av dekorasjonen er det en del vi bruker på hver fest:
serpentiner, hatter og ballonger. I tillegg søker vi om en sum på 120,- per fest til
temadekorasjoner. Eksempelvis var sist fredagsfest et beach party, og vi hadde derfor kjøpt inn
beachballer og små paraplyer til å ha i glassene. Vi har planlagt 5 stk fester (den første fredagen
i hver måned kl 14:02-14:12), med en budsjett på 300,- kr stk, totalt 1500,- kr.

Styremiddag
Vi søker om 3500,- til å avholde en styremiddag i løpet av inneværende semester, vi er 6 stk
styremedlemmer og 4 stk interne.
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Prosjekt “Escape Escape AKA scifi-inspirert byggekonkuranse”
Sceneanvisning
Escape på en fredagskveld, det er god stemning og det spilles rar
retrosynthpop. Langs veggen står tre uklare former skjult under en kombinasjon
av stoff og aluminiumsfolie. Med ujevne mellomrom høres lyder som vekker
assosiasjoner til en druknende R2-D2, og hvis man ser veldig nøye etter vil man
kunne se små lysblink fra dypt under aluminiumsfolien et sted.
Prolog
- En fanfare (tenk cheesy Star Wars-ish) spilles over anlegget samtidig som
lyset dimmes ned. En stemme høres over PA-anlegget:
" Velkommen ombord på romskipet Ikaros som er på oppdagelsesreise langs det
kjente universets ytterkant på oppdrag fra den norske stat. Spekket fullt med
state of the art teknologi, og som alle andre offentlige anskaffelser, bygget
av den som kom med det billigste anbudet. Hva kan gå galt?"
- LYDEN AV NOE SOM GÅR FORFERDELIG GALT: SPRAK, KNAS, RIIIITSSHJ, BOOM
- En alarm starter og alt lys blinker rødt. (FULLT MAYHEM)
Over anlegget går det en automatisk nødmelding:
"Katastrofal skade oppdaget på fusjonstransformatoren, igangsetter nødprotokoll
4" etc
- Inn døren mot toalettene ramler en person ikledd en tettsittende sølvfarget
drakt i lycra. Det blir fort klart at han er døende, og i hånden klamrer han en
serviett der noe er skriblet ned.
Kan det virkelig være? Er det mulig at det er skjematikken til en ny
fusjonstransformator? Kanskje romskipet ikke er fortapt likevel!
………

Dette var en teaser til vårt nye arrangement “Escape Escape” der lagene skal bygge hver sin
fusjonstransformator, veiledet kun av en serviet-tegning og sin frie fantasi. Mikro arrangerte i
fadderuka 2017 en byggekonkurranse for de nye studentene og fadderne. Dette arrangementet
har vi nå tenkt å bygge videre på, og løfte til et nytt nivå. Planen er å kombinere grunnideen fra
byggekonkurransen med oppgaver som må løses inspirert av escape rooms. I tillegg vil alt være
løst bundet sammen av en cheesy rammefortelling der vi henter inspirasjon fra ny og gammel
scifi. Vi allerede et samarbeid med Cyb, og vi har satt av fredag 6 april til avholde arrangementet
i Escape
Med på laget har vi fått Sonen som bidrar med 3000kr til forbruksmateriell. Vi får også låne
arduinoer, mikrobit-er og verktøy derfra. I tillegg til dette trenger vi støtte til å bygge 3-4 vegger av
sponplater i størrelse 1,2m x 2,4m og materialer til å bygge gåter og utfordringer. Et eksempel på
en slik gåte vil være en vegg der deltakerne må konstruere en enkel elektrisk krets som deler en
spenning ned til riktig verdi som så driver en vifte som setter en pingpongball i bevegelse.
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Se Inspirasjonsbilder HER.
Se detaljert budsjett HER.

Prosjekt ESCAPE! V18 Budsjett

Total

Utgifter:
Se detaljert budsjett HER. 7 969,95 kr
Inntekter:
Støtte fra Sonen 3000,00 kr
Mikro søker derfor fra Fordelingsutvalget: 4 969,95 kr

MERK: Vi har også søkt kulturstyret om midler til dette arrangementet da vi håper det kan gå
under kategorien realfagsinspirasjon. Hvis vi får midler herfra vil selvsagt FU få tilbakebetalt
støttebeløpet. Dette vet vi når kulturstyret har sitt møte 21.feb.

Øvrige detaljerte økonomi-greier:
Foreningsdagen V18 Budsjett

Stykkpris

Twist

Antall

72,2 kr

Total
2

145,00 kr

Omvisning NANO/DSB V18
Budsjett

Stykkpris

Antall deltakere

Total

Pizza

80,0 kr

40

3200,0 kr

Brus

35,0 kr

8

280,0 kr

TOD-Talks V18 Budsjett

Stykkpris

Antall

Pizza

80,0 kr

40

3200,0 kr

Brus

35,0 kr

5

175,0 kr

Total
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Regnskap og budsjett 10-Min-fester
10-min fester H17 Regnskap
Ting

Antall

Pris.stk

Tot.pris.

Plastglass x8

7

36,90 kr

258,30 kr

Plastglass x36

1

31,90 kr

31,90 kr

Serpentiner

3

20,90 kr

62,70 kr

Balonger 50 stk

1

36,90 kr

36,90 kr

Partyblåse x6

4

20,90 kr

83,60 kr

Alkoholfri Cider

4

59,90 kr

239,60 kr

Peppekaker

1

80,80 kr

80,80 kr

Tomtegløgg

4

38,90 kr

155,60 kr

Gløggmix

1

15,90 kr

15,90 kr

Totalsum:

965,30 kr

Sum per fest:

321,77 kr

10-min fester V18 Budsjett
Ting

Antall

Pris.stk

Tot.pris.

Plastglass x8

8

36,90 kr

295,20 kr

Plastglass x36

4

31,90 kr

127,60 kr

Ballonger 50 stk

1

36,90 kr

36,90 kr

Serpentiner

4

20,90 kr

83,60 kr

10

34,50 kr

345,00 kr

5

120,00 kr

600,00 kr

Totalsum:

1 488,30 kr

Sum per fest:

297,66 kr

Alkoholfri Cider
Ymse dekorasjon

