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Fire søknader om prosjektstøtte - MAPS

Under ligger fire søknader om prosjektstøtte. Total søknadssum er 3809kr:

Budsjett

1: Roll-up 1609kr
2: Lavterskel proggekonkturranser 1000kr
3: Lavterskel lyntaler 1000kr
4: Foreningsdagen 200kr
Totalt: 3809kr

1 Søknad om støtte til roll-up

Inspirert av Toastjærn, søker vi om støtte til roll-up. Siden vi har ganske mange arrangementer,
som vi ønsker å bruke denne p̊a, har vi bestemt oss utifra anbefalingene p̊a hjemmesiden til
VistaPrint at vi bør g̊a for en Premium rollup. Det koster i skrivende stund 1509kr + 100kr i
frakt, alts̊a 1609kr totalt.

Budsjett

Premium roll-up 1509kr
Frakt 100kr
Totalt: 1609kr

2 Søknad om støtte til lavterskel proggekonkurranser

I fjor arrangerte vi blant annet tungtvekterne NCPC (Nordisk mesterskap i programme-
ring) og Bergen Open 2021, der vi ogs̊a premierte de lagene som endte med høyest poengsum.
Tilbakemeldingen p̊a disse konkurransene var at det var gøy, men at de var i overkant vanskelige.
P̊a tross av vanskelighetsgrad, falt konkurransene i smak hos studentene, og p̊a Bergen Open
endte vi med å sprenge romkapasiteten til Fortress, i tillegg til å fylle noen av de nærmeste
grupperommene.

Dette semesteret ønsker vi å arrangere flere konkurranser, men vi ønsker ogs̊a å ha et fokus
p̊a tilgjengelighet. Vi ønsker at studenter som g̊ar andre semesteret av en informatikk-bachelor
skal kunne møte opp og kjenne p̊a mestringsfølelse, og vi ønsker at flere likesinnede skal kunne
møte hverandre p̊a slike arrangementer, spesielt disse som har f̊att begrensede sosiale muligheter
grunnet pandemien. Mens Bergen Open og NCPC varte i fem timer p̊a en lørdag, kommer disse
til å vare i et par timer p̊a en hverdag og tilby b̊ade enklere oppgaver og mer hjelp fra v̊ar side.

Vi søker om støtte til kaffe, frukt, snacks og drikke, slik at ildsjelene slipper å måtte smøre ekstra
matpakke før de drar hjemmefra den dagen.
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https://www.vistaprint.no/skilt-plakater/roll-up-bannere


Budsjett

Frukt, nøtter, kjeks, kaffe, snacks, godteri, brus, pappkopper osv 1000kr
Totalt: 1000kr

3 Søknad om støtte til lavterskel lyntaler

MAPS har en lengre tradisjon med å holde lyntaler, og dette semesteret ønsker vi i tillegg til de
tradisjonelle lyntalene, å prøve ut det å holde hyppigere, mindre lyntaler. Forrige semesters lyn-
taler ble utelukkende holdt av eksterne/alumni, mens disse vil holdes utelukkende av n̊aværende
studenter. Temaer kan være alt fra introduksjon til Git, Vim eller Tmux til b̊ade mer og mindre
avanserte aspekter ved programmeringsspr̊ak til at sums of square roots er i PSPACE.

Kort fortalt er det en anledning for studenter å presentere noe som enten er kult, noe folk bør
vite om, eller gjerne begge, til sine medstudenter.

Vi syns det hadde vært ålreit med enkel bevertning p̊a lyntalene, og tenker å kjøpe inn litt kaffe
og litt snacks til disse. Vi vet enn̊a ikke helt hvor stort grunnlaget er for denne typen lyntaler, s̊a
vi søker 1000 kr i første omgang. Kanskje er lavterskel lyntaler en braksuksess, og s̊a må vi søke
om mer penger ganske snart, eller kanskje er det ikke s̊a stort grunnlag, og s̊a varer pengene til
en hel del lyntaler.

Budsjett

Frukt, nøtter, kjeks, kaffe, snacks, godteri, brus, pappkopper osv 1000kr
Totalt: 1000kr

4 Søknad om støtte til foreningsdagen

Ikke si dette til noen, men p̊a foreningsdagen 2021 endte vi med å stjele sjokolade og kjeks fra
de andre foreningene. Selv om dette jo var veldig trivelig, og fors̊avidt ogs̊a gøy, syns vi det er
litt d̊arlig stil. Derfor søker vi penger fra FU til kjeks og snop, slik at de andre foreningene f̊ar
ha godteriet sitt i fred. I tillegg, hvis de er snille, kan de f̊a litt godteri.

Budsjett

Snop 100kr
Kjeks og sjokolade 100kr
Totalt: 200kr

Med vennlig hilsen,

Sarek Høverstad Skot̊am,
Leder i MAPS
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