
Søknad om semesterstøtte H21 - MAPS

Foreningens formål er å fremme interesse for programmering og matematikk, og samspillet mel-
lom disse to fagomr̊adene blant studentene ved UiO. Foreningen skal ogs̊a jobbe for en plattform
som skaper gode muligheter for faglig og sosial utfoldelse blant studentene.

MAPS har tidligere arrangert kurs og lyntaler, og b̊ade deltatt i og arrangert programmeringskon-
kurranser. I det siste har det vært noe lavere aktivitet, men det ønskes n̊a å gjenreise foreningen
og å kunne tilby et solid tilbud til studenter som liker matematikk, algoritmer og programmering.

Arrangementer

Lyntaler om programmering

Studenter og alumni ved IFI kommer stadig over nye og spennende temaer og konsepter innen
informatikk mens de utforsker nye rammeverk, spr̊ak, verktøy, bøker, bloggposter og forsknings-
artikler. Lyntaler gir ivrige teknologer en mulighet til å vise frem noe de synes er kult foran et
nysgjerrig publikum. Hver lyntale varer i ca. 5 minutter. For å gjøre lyntaler ekstra koselig, vil
vi tilby enkel bevertning som snacks og drikke til de som deltar p̊a arrangementet, og en liten
gave til de som holder taler.

Budsjett

10 brusflasker 1,5l x 30kr: 300kr
3 potetgullposer x 30kr: 90kr
2 sjokoladeplater 200g x 35kr: 70kr
2 poser med nøtter x 20kr: 40kr
10 kopper x 100kr: 1000kr
Totalt: 1500kr

Advent of Code

Alles kjære julekalender – Advent of Code, g̊ar av stabelen ogs̊a i år. Vi tenker å lage et pri-
vat leaderboard for de som er interesserte, og arrangere et fysisk arrangement mot slutten av
semesteret med vin, gløgg og pepperkaker.

Budsjett

10 flasker rødvin x 120kr: 1200kr
6 flasker tomte gløgg x 50kr: 300kr
2 bokser med rosiner x 50kr1: 100kr
1 kg mandler mandler x 100kr/kg1: 100kr
10 bokser med pepperkaker x 10kr: 100kr
Totalt: 1800kr
1:Kan byttes med ferdig mandel- og rosinmix om det er prisgunstig

Sosialisering med styremiddag

Ettersom foreningen må reetableres etter en periode med inaktivitet og corona, ønsker vi å
arrangere en middag for styret for å bygge samhold.
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https://adventofcode.com/


Budsjett

Styremiddag: 2500kr
Totalt: 2500kr

Annet

Klistremerker

Vi ønsker merch til v̊ar forening, og da klistermerker. Klistermerker koster lite og er populært.
Vi er usikre p̊a hvor mye klistremerker koster, men ønsker å kjøpe et assortert utvalg, der noen
er ment til å klistres p̊a taster p̊a tastaturet, noen p̊a baksiden av laptopen, og noen til andre
steder, for opp mot 1000 kroner totalt. Vi h̊aper klistermerker av v̊ar logo kan være en icebreaker
mellom studenter og da dra inn nye medlemmer eller deltakere p̊a v̊are arrangementer.

Budsjett

Assorterte klistremerker: 1000kr
Totalt: 1000kr

Gensere

Vi tror gensere med MAPS-logoen vil være med p̊a å synliggjøre, samt lage et større samhold og
engasjement rundt foreningen v̊ar. De har ogs̊a en praktisk rolle ved at de vil gjøre det lettere
for deltakere ved v̊are arrangementer å identifisere ansvarspersoner.

MAPS som organisasjon har ansvar for oppbevaring og lagring av genserne. Genserne vil, gitt
at de er brukt, vaskes ved semesterslutt, og ved behov. Dersom man ønsker å besitte genseren
utenom arrangementer, kan man deponere et beløp tilsvarende genserens restverdi, og p̊adrar
seg dermed ansvar for oppbevaring og vasking av genseren.

Ved semesterslutt kan man enten returnere genseren i vasket tilstand og f̊a tilbake det deponerte
beløpet, eller frasi seg depositumet og beholde genseren. Eventuell differanse i deponert beløp
og restverdi vil i s̊a fall tilbakebetales. Er genseren skadet eller ellers i d̊arlig fatning, kan den
ikke returneres.

Genserne nedskrives med 70% av restverdi per år, rundet av til nærmeste tall delelig p̊a 5.

Eksempel dersom gensere koster 500 kr:
Ny år 1 år 2 år 3 år 4 år 5
500 kr 350 kr 245 kr 170 kr 120 kr 85 kr

Vi kommer til å etablere en egen rolle i MAPS kalt Gensersjef som har ansvar for vedlikehold,
oppbevaring, og utlevering av gensere. Det er naturlig at denne rollen tilfaller økonomiansvarlig,
men kan ved behov delegeres videre. Med dette søker vi pengestøtte til 10 gensere, slik at alle i
styret (6 stykker) kan bære en genser hver, pluss ekstra gensere til eventuelle nye medlemmer.

Budsjett2

10 gensere x 500kr: 5000kr
Totalt: 5000kr
2:500kr per genser er trolig i overkant av hva gensere koster – opp til 10 gensere vil kjøpes og resterende penger vil tilbakebetales
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Totalt

Til sammen budsjetteres:

Budsjett

Lyntaler om programmering: 1400kr
NM i programmering: 0kr
Advent of Code: 1800kr
Sosialisering med styremiddag: 2500kr
Klistremerker: 1000kr
Gensere: 5000kr
Totalt: 11700kr

Dato: 27. september 2021

Konkaktperson Søker
Dan Rachou Kontonummer: 6093.06.58284
Verv: Økonomiansvarlig Org.nr: 995 251 884
Mail: danra@uio.no Mail: maps-kontakt@studorg.uio.no

Med vennlig hilsen,

Dan Rachou,
nestleder og økonomiansvarlig
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