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Søknad om semesterstøtte V22 - MAPS

Foreningens formål er å fremme interesse for programmering og matematikk, og samspillet mellom 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.

Våren 2022 hadde vi følgende arrangementer:

• Prog & Påfyll

• Lyntaler om programmering I

• Lyntaler om programmering II

• IDI Open 2022

• MAPS Spring Challenge

• IN1010 konkurranse

For høstsemesteret har vi planlagt følgende:

• Prog & Påfyll

• Lyntaler om programmering I

• Lyntaler om programmering II

• Nordisk mesterskap i programmering

• Will Code for Drinks

• Advent of Code

Her er det bare å glede seg!

Arrangementer

Prog & Påfyll

Prog & Påfyll har vært en slager de siste tre semestrene, og studenter ved IFI har f̊att med seg at semesteret
ikke har startet ordentlig før man sitter p̊a Escape med noe kaldt i glasset og klør seg i huet av en djevelsk
Kattis-oppgave. Arrangementet er laget for å vise at programmering kan b̊ade være gøy og sosialt.

Midlene det søkes om g̊ar til å dekke premier gitt til første, andre og tredje plass av konkurransen, i tillegg
til en lucky loser, samt godtgjørelse til funksjonærene i baren. Dette arrangementet har vært en s̊apass stor
suksess at vi har valgt å øke budsjettet for premier.

Budsjett

Premier: 3000 kr
2 godtgjørelser x 1000 kr: 1000 kr

Totalt: 5000 kr
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Lyntaler

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 forskningsartikler. 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 litt mat, og enkel bevertning som snacks
og drikke til de som deltar p̊a arrangementet. Dette arrangementet har vært svært populært, s̊a vi ønsker å
gjennomføre det to ganger dette semesteret.

Budsjett

Drikke og pappbeger: 300 kr
Snacks (frukt, nøtter, giflar, kjeks osv): 250 kr
4 pizza x 200 kr : 800 kr

Totalt: 1350 kr

Totalt x 2: 2700 kr

Nordisk mesterskap i programmering

MAPS skal igjen være med å arrangere nordisk mesterskap i programmering (NCPC). Vi fikk tilbakemelding
p̊a fjor̊arets arrangement at folk koste seg, og blant annet laget Library of Babel var best p̊a UiO. De kom
p̊a 2. plass i Norge og ble nummer 21 i Norden! I år vil mesterskapet være lørdag 8. oktober fra 11:00 til
16:00.

Budsjett

Pizza 40 x 90 kr 3600 kr
5 poser filterkaffe x 5 0kr 250 kr
Pappkopper & papptallerkener/servietter 100 kr
10 giflar x 34 kr 340 kr
3 poser chips x 30 kr 90 kr
2 plater sjokolade x 35 kr 70 kr
2 poser godteri x 30 kr 60 kr
3kg frukt x 30 kr/kg 90 kr
15 drikke 1.5l x 30 kr 450 kr
Førstepremie 1000 kr
Andrepremie 500 kr
Tredjepremie 300 kr
Lucky loser 200 kr

Totalt: 7050 kr

Will Code for Drinks

Gjennom de siste 12 månedene har vi arrangert flere Prog & Påfyll, noe som har falt i smak hos mange
studenter. Vi ser derimot én fallgruve her, er at bare de ”flinkeste” premieres. Vi ønsker å inkludere flest
mulig, og ser da til konseptet WCFD. Dette stammer fra universitetet i København, og konseptet lyder som
følgende:

With teams participating, Will Code For Drinks is one of the largest programming events in
Scandinavia. The problems are constructed to be attractive for newcomers, the atmosphere is
extremely relaxed, and participants are encouraged to help each other with problem solving,
debugging, or basic programming language or computer issues. Assistants are available and
eager to help at all times during the event. The focus is on problem solving, social interaction
within and among teams, programming, confidence-building, and fun.

2

https://nordic.icpc.io/


Problemet her er igjen at oppgavene tradisjonelt sett har vært litt for vanskelig for nykommere. Vi ønsker
derfor å kjøre konseptet med egne oppgaver, i Escape. Ganske enkelt fungerer det slik: Alle lagene kan løse
opp mot 12 oppgaver. Klarer et lag en oppgave, f̊ar de en bong. Hurra!

Vi har bevisst søkt om mye penger fordi vi ikke er helt sikre p̊a hvor mange lag som kommer, og hvor
mange oppgaver hvert lag klarer. Vi vil heller ha muligheten til å tilbakebetale, enn å måtte skuffe v̊are
kjære medstudenter. Vel møtt!

Budsjett

Godtgjørelse for funksjonærene 1500 kr
Penger til bonger 6000 kr

Totalt: 7500 kr

Advent of Code

Alles kjære julekalender – Advent of Code, g̊ar av stabelen ogs̊a i år. Vi tenker å lage et privat leaderboard
for de som er interesserte, og arrangere et fysisk arrangement hver fredag i desember frem mot slutten
av semesteret med vin, gløgg, pepperkaker og annet julesnacks. Grunnen til at vi vil ha det ukentlig er at
desember er en svært travel måned pga. eksamener. Vi vil gi studentene noe å glede seg til hver uke og
gjøre det slik flest mulig f̊ar deltatt ved AOC arrangementet v̊art minst én gang.

Budsjett

10 flasker rødvin x 120 kr 1200 kr
6 flasker tomte gløgg x 50 kr 300 kr
2 bokser med rosiner x 50 kr1 100 kr
1 kg mandler x 100 kr/kg1 100 kr
15 bokser med pepperkaker x 10 kr 150 kr
50 smultringer x 6 kr 300 kr
100 klementiner x 5 kr 500 kr

Totalt 2650 kr
1:Kan byttes med ferdig mandel- og rosinmix om det er prisgunstig

Generalforsamling

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

Budsjett

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

Totalt: 300 kr

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 450 kr per pers for styremiddag
for foreninger med høy aktivitet.

Budsjett

Styremiddag: 450 kr x 10

Totalt: 4500 kr
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Søknad om frie midler

MAPS søker herved 1500kr til frie midler n̊a som aktive foreninger ogs̊a kan gjøre dette.

Bankomkostninger

Vi ønsker å søke om støtte til å betale bankomkostninger for v̊arsemesteret og 2021, da vi ikke ønsker å g̊a
i underskudd hvert semester.

Budsjett

2021 10 kr
Våren 2022 139,50 kr

Totalt 149,50 kr

Totalbudsjett

Til sammen budsjetteres:

Budsjett

Prog & Påfyll 5000 kr
Lyntaler I og II 2700 kr
Nordisk mesterskap i programmering 7050 kr
Will Code for Drinks 7500 kr
Advent of Code 2650 kr
Generalforsamling 300 kr
Styremiddag 4500 kr
Frie midler 1500 kr
Bankomkostninger 149,50 kr

Totalt: 31 349,50 kr

Med vennlig hilsen

Dan Rachou, økonomiansvarlig i MAPS
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