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Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur ved Institutt for informatikk ved
Universitetet i Oslo.

Punkt 1

Kakefredag

Vi har tidligere gjennomført kakefredag, som vi i Progsys mener er et godt initiativ for
å fremme sosial aktivitet blant studenter. For å gjøre det mer fristende for bakeglade
studenter å bake kake til denne kakedagen, så ønsker vi å refundere kostnaden av
kaken.

Vare Kostnad

Kake*2 300



Totalt 300,00 kr

Til dette punktet søker vi om 300 kr.

Punkt 2

Vors med pizza

I kombinasjon med beer pong turnering 22.april hadde vi en sosial samling der vi
bestemte oss for å bestille pizza. Vi planla å bruke de pengene vi hadde fått til
filmkveld på dette, men så kom det 45 personer. Dette førte til at vi overskred
budsjettet med 1977 kroner (Vi brukte 4477 kr, men søkte kun om 2500).

Vi er klar over pengene vi søkte egentlig var til filmkveld, men vi er overbevist over at
arrangementet var av lik eller større sosial verdi for studentene på ifi enn enfilmkveld
ville vært.

Derfor ettersøker vi 1977 kroner for de ekstra pizzaene vi bestilte.

Til dette punktet søker vi om 1977 kr.

Punkt 3

Hyttetur

Fra tidligere erfaring med hytteturer, vet vi at dette er en storslager og bringer en flott
avslutning på semesteret. Planen er å leie den nye KSI-hytta og sove der én natt.
Det vil koste 150 kroner per person å leie hytta, dette kan vi få tak i gjennom betaling
fra deltakerne, men også en grunnpris på 1500 kroner som vi søker på. Til mat tror
vi at 80 kroner per pers vil holde, og 30 kroner per pers til snacks. Totalt vil turen
koste 8780 kroner, og grunnet støttegrensen på 50% vil vi derfor kun søke om 4380
kroner.

Vare Kostnad

Mat (frokost og middag * 28) 80,00 kr * 28

Snacks 30,00 kr * 28

Grunnpris for hytteleie 1500,00 kr

Hytteleie 28 pers 4200,00 kr



totalt 8780,00 kr

Til dette punktet søker vi om 4380,00 kr (8780/2)

Punkt 4

Utegrilling

Ettersom sommeren har kommet tidlig og temperaturen har begynt å stige, tenkte vi
at det kunne være moro med et utendørs grill-arrangement. Vi forventer å kjøpe inn
mat til ca. 30 personer og kopper, servietter, engangsgriller, tallerkener, trebestikk
osv. Estimatet vårt på det vi kommer til å bruke på dette, er 1400,00 kr. Det er lagt
på 100 kroner ekstra for å ha litt slingringsmonn. Dette blir omtrentlig 46,66 kroner
per person.

Vare Kostnad

Mat+ekstra til 30 pers 46,60 kr*30

totalt 1400,00 kr

Til dette punktet søker vi om 1400,00 kr

Punkt 5

Gjeld til FU

Da den tidligere økonomisk ansvarlige ga fra seg stillingen som økonomisk
ansvarlig, hadde han ikke gjort ferdig regnskapet. Derfor hadde det ikke kommet helt
frem hvor mye vi skylder FU. Dette er nå klart, og vi skyldte dere 2432,50 kr til.

Til dette punktet søker vi om -2432,50 kr.

Punkt 6

Kaffe på Bliss



Det har vært stor suksess å ha kaffe på bliss de siste par månedene, så det vil vi
gjerne fortsette med. I april har vi brukt ca. 200 på kaffepulver, men grunnet innkjøp
av pumpekanne kan det hende at vi går vekk fra bruken av kaffepulver og over til
kaffe fra Escape.

Vare Kostnad

Kaffe daglig 400

Totalt 400,00 kr

Til dette punktet søker vi om 400,00 kr

Totalt
Kakefredag 300,00 kr

Gjeld til FU -2432,50 kr

Vors med pizza 1977,00 kr

Hyttetur 4380,00 kr

Utegrilling 1400,00 kr

Kaffe på bliss 400,00 kr

Totalt 6024,50 kr

ProgSys søker dermed totalt om 6024,50 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes beløpet
satt over til kontonummer 1503.97.86602.

Med vennlig hilsen

Kjetil Marstrander Omang Julia Lundeby
Økonomiansvarlig Leder


