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Revidert søknad om støtte for
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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

Bowling

Forrige semester arrangsjerte vi i progsys bowling for våre medstudenter, noe som
var en stor suksess. Vi ønsker derfor å arrangsjere dette igjen, nå med et noe justert
budsjett. I fjor kostet dette 5452 kroner, men vi søkte om for lite i første omgang, så
vi beregner for litt flere personer denne gang.

Planen er å lage et påmeldingsskjema hvor 18- 25 personer skal kunne melde seg
på. Vi beregner 6 personer per bane, slik Solli bowling anbefaler.  Hos Solli bowling
kan vi leie 4 baner i 2 timer for 630kr/t. Dette tilsvarer en sum på 5040.

Sko kommer i tillegg:35*25=875



Vare Kostnad

Leie av bane*3 1260,00*3

Leie av sko*20 35,00*20

Totalt 5925,00kr

Til dette punktet søker vi om 5925,00 kr

Punkt 2

Simslan

I samarbeid med simsforeningen vil vi arrangsjere simslan. Dette er et event hvor
man spiller sims sammen og vi stiller opp med litt snacks og kake. Derfor søker vi
penger for snacks og kake. Det er ikke helt sikkert hvor mange som kommer enda,
men vi regner med å trenge kake og snacks til rundt 25 personer.

Vi søker om 600 kroner til dette eventet. Beløpet er basert på et anslag av ca. 150
kroner for en kake og de generelt høye prisene på snacks per i dag.

Til dette punktet søker vi om 600 kroner

Punkt 3

Kakefredag (For hele semesteret)

Kakefredag er alltid populært og er blitt en tradisjon her på bliss. Vi ønsker å kunne
fortsette å bidra med kaker hver siste fredag i måneden. I fjor havnet den
gjennomsnittlige prisen på en kakefredag på ca. 350 kroner siden vi ofte må kjøpe
inn helt nye ingredienser til kakene, noe som fort kan koste litt.

Vi søker om penger til kakefredag for: August, September, Oktober og November.

Vare Kostnad

Kakefredag * 4 350*4

Totalt 1400,00kr



Til dette punktet søker vi om 1400,00kr

Punkt 4

Kaffe for hele semesteret

I fjor kjøpte vi en kaffekanne for å fylles opp i escape. Dette ble godt brukt gjennom
året og gjorde bliss om til et enda bedre sted å være enn det allerede var. Vi ønsker
å fortsette med dette og vil derfor søke penger til å fylle opp kaffekanna hver dag
hele semesteret.

Basert på forrige semester er det ofte vi ikke har hatt tålmodighet til å fylle opp kanna
så vi søker da på litt mindre per måned.

Vi regner med å fylle opp kanna 2 av 3 dager i måneden. Dette blir om lag 16kr*12*4
som blir til sammen 768 kroner.

Til dette punktet søker vi 768,00 kr

Punkt 5

beerpong-utstyr

Vi ønsker å ha en rekke foreningsfester og vors dette semesteret og vil gjerne kunne
tilby beerpong/vannpong som en morsom lek til disse festene/vorsene. Vi synes at
beerpong er morsomt og er noe som kan tilføre god stemning til våre vors/fester.

et beerpongsett koster 179 kroner på partyking.

Til dette punktet søker vi 179,00 kr

Punkt 6

Halloween-pynt

For å kunne tilby litt god halloweenstemning vil vi gjerne søke om penger til å
dekorere linjerommet vårt bliss med litt halloween-themed pynt. Vi regner med å
bruke under 600 kroner på dette og søker derfor på 600 kroner for å være sikker.

Til dette punktet søker vi 600,00 kr

Punkt 7

Styremiddag



I fjor hadde vi en fin avslutning på året med styremiddag. Vi ønsker å gjenta denne
tradisjonen og søker derfor om 3600 kroner (8*450kr) for å kunne ha styremiddag for
styret vårt i ProgSys.

Til dette punktet søker vi om 3600 kr

Punkt 8

Hyttetur

Det er en tradisjon for ProgSys å ha hyttetur i høstsemesteret. Dette er noe vi ønsker
å gjenta i år på Kløverabben speiderhytte. Basert på forrige hyttetur, ønsker vi å
søke 150 kroner per person derav 75 kroner er til middag og 50 er til lunsj/frokost og
25 er til andre ting som snacks.
Det er 32 plasser så dette blir 150*32=4800 kr.

Til dette punktet søker vi om 4800,00 kr.

Punkt 9

Juleverksted

Til avslutningen av året vil vi gjerne arrangere juleverksted med forskjellige aktiviteter
som konstruksjon av kopp-nisser og ymse julepynt. Til dette trenger vi litt arts and
crafts utstyr til. Vi er usikre på hvor mye utstyr vi trenger, og søker 1200 kroner til
dette for å være sikre på at vi har nok.

Til dette punktet søker vi om 1000,00 kroner

Punkt 10

Låst skap

Etter flere måneder med både stjålet kaffe, stjålet høyttaler og stjålet
engangsbestikk, så ønsker vi å anskaffe et låst skap for å kunne låse inn ting
tilhørende linjerommet for å unngå tyveri.

Etter å ha sett litt på finn, har vi funnet ut at et slikt skap kan kjøpes til under 1000
kroner og ønsker å søke penger til dette.

Til dette punktet søker vi 1000,00 kroner.

Punkt 11

Gjeld til FU



Det kom en del feilinnbetalinger til oss i fjor. Blant annet fikk vi betalt 2*søknaden vi
sendte i starten av semesteret på ca. 4000 kroner og at vi fikk 10000 derav 6825
skulle betales til cyb. Så vi endte opp med 4000 kroner overskudd fra det. Til
sammen endte det opp med at vi hadde 4307,44 kroner for mye.

Til dette punktet søker vi -4307,44 kr

Punkt 12

Ettersøking for snacks til opplegg på “møt din linjeforening” og olympiaden.

Vi kjøpte inn snacks til 650 kroner i fadderuka for å ha noe å tilby
olympiadedeltakerne og progsys-fadderbarna når de kom til aktiviteten vår da vi
tenkte at dette ville hjelpe på stemningen.

Til dette punktet søker vi 650 kr

Totalt

Bowling 5925,00

Simslan 600,00

Kakefredag 1400,00

Kaffe 768,00

Beerpong utstyr 179,00

Halloween-pynt 600,00

Styremiddag 3800,00

Hyttetur 4800,00

Juleverksted 1000,00

Låst skap 1000,00

Gjeld til FU -4307,44

Snacks i fadderuka 650

Totalt 16414,56 kr

ProgSys søker dermed totalt om 16414,56 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes
beløpet satt over til kontonummer 1503.97.86602.



Med vennlig hilsen

Kjetil Marstrander Omang Julia Lundeby
Økonomiansvarlig Leder


