
Søknad blomsterpotten

13.02.2020

1 Søkerens/Komiteens navn

EMIL MediaKom v/redaktør Georg Volden.

2 Søkes om

En kameramikrofon for å få god lyd på videoene komiteen produserer.

Modellen er en Røde VideoMic Pro.

3 Hvordan vil dette prosjektet gagne linjeforenin-
gens medlemmer?

Innkjøp av denne mikrofonen, vil gagne linjeforeningens medlemmer gjennom
MediaKom sin samfunnsoppgave, som er å dokumentere, bleste og vise fram
det som skjer på EMIL i komiteer og studiehverdag.

Vår planlagte videoproduksjon vil også kunne være svært gunstig for komiteer
som vil bleste litt ekstra. Men det stopper ikke der. MediaKom productions Ltd.
har jo som vi vet allerede blant annet laget en video om Smølaturen 2019, som
er verdifull blesting av linjeforeningen i seg selv. Fremtidige EMIL-søkere, vil få
gleden av å se flere slike videoer i framtiden - og hvis de er av god kvalitet, vil
EMIL uten tvil tiltrekke seg engasjerte medstudenter.

4 Er det sendt inn søknad om midler til SiT eller
andre relevante organisasjoner?

Nei, Sit har utbetaling av midler i slutten av april. Vi vil begynne videoproduk-
sjonen dette semesteret.
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https://www.rode.com/microphones/videomicpro?fbclid=IwAR1VRVte7ckMc5kwDP9pQhtgvYoIGac39kZDsjhgClEJnVUdftOed6UH25w


5 Budsjett

Ifølge prisjakt.no er det billigst på Japan photo, der mikrofonen koser 1787 kr.
På CDON koster den eksempelvis 2009 kr.

Hva Pris Antall Total
Røde VideoMic Pro 1787,- 1 1787,-

6 Ansvar for bruk av midler

Undertegnede har lest, forstått og akseptert retningslinjene til EMILs Blom-
sterpott og har ansvaret for at midlene som er innvilget og utbetalt brukes i
henhold til det godkjente budsjettet. Ved manglende dokumentasjon på dette,
eller dersom midlene er brukt til noe annet, står undertegnede ansvarlig for å
tilbakebetale det misbrukte beløpet.

Georg Volden
Redaktør, MediaKom
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https://www.japanphoto.no/rode-videomic-pro-m--rycote-shockmount-0698813004195-007?source=japanphoto_prisjakt&source=japanphoto_prisjakt
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