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Søknad om prosjektstøtte

MAPS - Matematikk, Algoritmer og Programmering for Studenter er en stu-
dentorganisasjon som ble stiftet i februar 2010.Vi har som form̊al å fremme
interesse for for matematikk og programmering og samspillet mellom disse fag-
omr̊adene blant studentene ved UiO. Forrige semester overholdt vi tradisjonen
ved å arrangere NM i programmering ved UiO, og sendte to lag til NWERC
2012 i Bremen, Tyskland. Nytt av året var at vi holdt et oppvarmingsarran-
gement som foreberedelse til NM med stor suksess. Vi avholdt ogs̊a en liten
programmeringskonkurransen; TopCoder og et foredrag om kryptografi. Ved
endt regnskapssemester hadde vi 53 medlemmer. Hittill i år har vi holdt et fore-
drag om nettverkssniffing og arrangert IDI Open ved UiO 21. april 2012. Ved
disse to arrangementene vervet vi ytterligere 38 medlemmer.

Det søkes herved støtte til to arrangementer:

Grafteoriforedrag

Faglig foredrag om grafteori som skal holdes av foreningens leder Jing Kjeldsen
3.mai 2012 i 12.etasje ved Niels Henrik Abels hus. Ved arrangementet planlegger
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vi å servere pizza og brus til deltakerne og vi planlegger å drive PR i forkant i
form av plakater.

Antall deltakere

Vi forventer mellom 20-40 deltakere.

Budsjett - Grafteoriforedrag

Mat og drikke 3600
PR 400
Sum 4000

IDI Open

Som du ser av budsjettet har vi ogs̊a søkt midler fra Frifond, disse er tiltenkt
mat og pr p̊a IDI Open. Vi søker herved støtte p̊a 4000 kr til leie av student-
kjelleren Escape i etterkant av konkurransen. Her spiste vi pizza og hadde en
sosial sammenkomst hvor vi gikk igjennom oppgavene.

Budsjett - IDI Open

Mat og drikke 7000
PR 700

Premier 2000
Leie 4000
Sum 13700

Samlet søkebeløp

Det søkes om samlet 8000 kr.

Kommentar til budsjettet

Som vist i budsjettet regner vi med å g̊a i overskudd med drøyt 10000 kr.
Dette er for å ha en økonomisk buffer og at vi ønsker å kunne gjennomføre et
arrangement s̊a fort sommerferien er over høsten 2012, uten å trenge å søke
midler først.
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