
Søknad om semesterstøtte V22 - 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.

Høsten 2021 hadde vi følgende arrangement:
Prog & P̊afyll
Programmeringskonkurransen NCPC 2021
Lyntaler om programmering
Programmeringskonkurransen Bergen Open
Advent of Code + Gløgg og Vin

For de kommende par månedene har vi planlagt følgende:
Prog & Pizza
Lyntaler om programmering
Prog & P̊afyll

Med all sannsynlighet vil vi ogs̊a arrangere1:
MAPS Spring Challenge
Lyntaler om programmering 2
Programmeringskonkurransen IDI Open

Mye å glede seg til, med andre ord.

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. 15 minutter. For å gjøre lyntaler ekstra koselig, vil
vi tilby enkel bevertning som snacks og drikke til de som deltar p̊a arrangementet.

Ved forrige lyntaler budsjetterte vi som følger:

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
Totalt: 500kr

Hvilket, foruten at vi glemte å budsjettere penger til pappbegere, var et helt greit budsjett.

1Selv om det nye styret sannsynligvis vil ha en del overlapp med det n̊aværende, syns vi det er litt d̊arlig stil å
forplikte fremtidige styremedlemmer til arrangementer i mars/april/mai. Da kan heller det nye styret bestemme
at de ønsker å arrangere disse, og søke om penger til dette p̊a fremtidige FU-møter.
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Vi syns dog budsjettet var noe overspesifisert – intensjonen er å kunne tilby enkel bevertning,
ikke hvor mange potetgullposer, sjokoladeplater og poser med nøtter man akter å kjøpe. Det var
forøvrig tilbud p̊a b̊ade brus og sjokolade, s̊a tallene ble feil uansett. Basert p̊a denne lærdommen,
budsjetterer vi som følger:

Budsjett

Brus og pappbeger: 300kr
Snacks(potetgull, sjokolade, nøtter, kjeks osv): 250kr
Totalt: 550kr

Prog & Pizza

Grunnet skjenkestopp må man tenke nytt hva gjelder inntak av tomme kalorier. Vi ønsker av
den grunn å arrangere Prog & Pizza. Det vil være ganske likt Prog & P̊afyll, men med pizza i
stedet for øl. For å gjøre det litt ekstra gjevt å gjøre det bra i konkurransen, søker vi ogs̊a penger
til premier. En mulig fordeling er:

Førsteplass : 600 kr
Andreplass : 400 kr
Tredjeplass : 300 kr
Lucky Loser : 200 kr

Vi ønsker å holde fordelingen åpen, slik at vi har muligheten til å gi andre ting enn gave-
kort(alts̊a feks noe til 569 kroner til førsteplassen) om vi ønsker det, eller introdusere premiering
for for eksempel beste førsteklassing, eller for å være den første til å klare en spesifikk oppgave.

Vi syns det er vanskelig å ansl̊a antall. Det forrige arrangementet vi hadde med pizzaservering
var programmeringskonkurransen Bergen Open. Der var vi 42 p̊ameldte totalt, og litt under
det i fysisk oppmøtte. Det var til gjengjeld et lørdagsarrangement, versus dette som vil være
et kveldsarrangement. Det er ogs̊a et spørsm̊al hva gjelder restriksjoner og hvor mange som
kommer til å oppholde seg p̊a OJD. Det kan hende 40 er h̊apefullt, og det kan ogs̊a hende det
kommer flere enn 40. I verste fall kjøper man litt mindre pizza og tilbakebetaler, eller litt mer
og ettersøker.

Budsjett

Premier: 1500kr
Pizza: 90kr x 40 pers 3600kr
Totalt: 5100kr

Prog & P̊afyll

Vi syns forrige semesters Prog & P̊afyll var et veldig ålreit arrangement, og h̊aper p̊a å f̊a
muligheten til å arrangere noe tilsvarende dette semesteret. Arrangementet vil kreve at skjenke-
stoppen oppheves, og vi søker derfor om penger slik at vi er klare til å gjennomføre arrangementet
hvis/n̊ar dette skjer.
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Budsjett

Premier: 1500kr
2 godtgjørelse x 1000kr: 2000kr
Totalt: 3500kr

Annet

Generalforsamling

Vi kommer til å avholde generalforsamling tirsdag 25. januar. Vi søker om den faste satsen p̊a
300 kr for å kunne stille med enkel bevertning p̊a generalforsamlingen.

Budsjett

Brus, chips, kjeks, nøtter, pappkopper: 300kr
Totalt: 300kr

Styremiddag

Med generalforsamling følger nytt styre, og vi ønsker derfor å avholde en styremiddag for å
sosialisere og bli bedre kjent. Vi mener at vi har hatt høyt aktivitetsniv̊a forrige semester, og
planlegger å holde et høyt aktivitetsniv̊a dette semesteret ogs̊a. Vi søker derfor om den faste
satsen p̊a 3500 kr for styremiddag for foreninger med høy aktivitet.

Budsjett

Styremiddag: 3500kr
Totalt: 3500kr

Totalt

Til sammen budsjetteres:

Budsjett

Lyntaler om programmering: 550kr
Prog & Pizza: 5100kr
Prog & P̊afyll: 3500kr
Generalforsamling 300kr
Styremiddag: 3500kr
Totalt: 12950kr

Dato: 9. januar 2022

Konkaktperson Søker
Dan Rachou Kontonummer: 6039.06.58284
Verv: Økonomiansvarlig Org.nr: 995 251 884
Mail: danra@uio.no Mail: maps-kontakt@studorg.uio.no
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Med vennlig hilsen,

Dan Rachou,
nestleder og økonomiansvarlig
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