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Sak 1 - Det store pizzaoppgjøret
Som gode ifistudenter, har vi i CYB spist en del pizza i våre foreningskarrierer.
I all denne tyggingen, har vi stilt oss et viktig spørsmål. Hvilken
pizzaleverandør er egentlig best? Til tross enormt pizzainntak, har ingen gått
systematisk og vitenskapelig til verks.
Kan klassikeren Dominos holde ut mot Navets nye favoritt, Pizzabakeren?
Kanskje dagen, som en ødelagt klokke, har rett 2 ganger i året når de bestiller
Peppes Pizza? Kanskje den hippe, kule, men kanskje dyre Pizza
pancetta bør få en sjanse?

Det vil selvfølgelig og undersøkes hva drikke til maten gjør med
smaksopplevelsen. Denne vil bli gitt i bongform, for å simulere
bedpressopplevelsen

Etter et leit og uventet avslag fra forskningsrådet, ser CYB seg nødvendig til å
søke FU om midler til dette vitenskapelige projektet.

I "Det store pizzaoppgjøret" vil deltakere kunne få smake tilbudet fra en rekke
pizzaleverandører og rangere dem etter høyst empiriske og kvantitative
kriterier.

Vi tror videre undersøkelse av dette temaet er høyst relevant og av stor
interresse for foreningsmiljøet generelt.

Er dette bare en søknad for å få delt ut litt digg pizza? Ja.
Er det noe galt i det da?
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"Det store pizzaoppgjøret" er et påmeldingsarrangement du ikke vil gå
glipp av. Vi bestiller masse pizza, og deltakerene rangerer pizza
etter smak, utseende eller partisk forhåndsdømming, alt etter egen
preferanse.  Så vil en vinner av pizzaleverandørene kåres.

Budsjett

Hva Beskrivelse Kostnad

Pizza 6 leverandører med 5 typer pizza fra
hver. Antar 300kr per pizza maks.

9000

Bong Viktig med noe drikke ved siden av
pizza for å ha et forsøk å etterligne
bedpresser :)

3500

Tilbehør Dressing og lignende 2500

SUM 15000

Sak 2 - Styremiddager

Tidligere i våres og i løpet av sommeren holdt vårt kjære kjellerstyre og
hovedstyre for våren 2022 sine styremiddager.
Dette ble ikke søkt for, og derfor ønsker vi å ettersøke denne kostnaden,
og søker da samtidig for høsten da vi ønsker å ha styremiddag for begge
styrene igjen :)

Hva Beskrivelse Kostnad

KS v22 Et styre med 10 medlemmer 4500

HS v22 Et styre med 9 medlemmer 4050
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KS h22 Et styre med 10 medlemmer 4500

HS h22 Et styre med 9 medlemmer 4050

Sum 17100


