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Revidert søknad om arrangementstøtte -
ProgSys (ref. 260)
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. Grunnet lite sosial aktivitet blant studenter etter pandemien, ønsker vi å
arrangere ekstra mange aktiviteter dette semesteret.

Vi ønsker å arrangere juleverksted 15. desember men vi søkte
om for lite penger da vi først planla det.

Vi søkte originalt om 1 000 kroner men har kommet frem til at dette er for lite da vi vil
ha det i Escape og bestille pizza.

Punkt 1:
Utstyr + mat
Det blir ikke juleverksted uten utstyr for å pynte pepperkaker, lage dorullnisser og bygge
pepperkakehus! I tillegg tenkte vi å kjøpe inn litt ulike julesnacks som mandariner og
julekaker. For å ikke ende opp med å ha for lite snacks og slikt vil vi gjerne ha 2 000 kroner å



bruke på dette. Da vi allerede har 1 000 søker vi nå om 1 000 til. Estimatet på det vi regner
med å bruke ligger på ca. 1 650 kr.
Til dette punktet søker vi om 1 000,00 kr.

Punkt 2:
Pizza
Siden dette er et arrangsjement på kvelden, som gjør at det blir vanskelig for deltakere å
lage seg middag, ønsker vi å bestille pizza til de som kommer. Beslutningen om å bestille
pizza ble tatt i ganske siste liten, så vi søker om pizza til 50 stk for å ikke få for lite pizza i
tilfelle det det blir mye flere deltakere enn forventet.
Vi søker altså om 50*150 kr til pizza.

Til dette punktet søker vi om 7 500 kr

Punkt 3:
Leie av sjenkemester + funk
For å kunne ta nytte av baren i escape tenkte vi at det hadde vært fint å ha funk og
sjenkemester i 4 timer, dette vil koste 5 * 407 kr (sjenkemester) + 5 * 325 kr (Funk).
Til dette punktet søker vi om 3660,00 kr.

Totalt
Utstyr + mat 1 000,00 kr

Pizza 7 500,00 kr

Leie av sjenkemester + funk 3660,00 kr

Totalt 12 160,00 kr

ProgSys søker dermed totalt om 12 160,00 kr, og dersom søknaden innvilges, ønskes
beløpet satt over til kontonummer 1503.97.86602.

Med vennlig hilsen

Kjetil Marstrander Omang Julia Lundeby
Økonomiansvarlig Leder


