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Semestersøknad

Vi har allerede lagt planen for dette semesteret og har mange spennende events vi vil f̊a til. Et
av m̊alene med årets søknad er at vi unng̊ar ettersøknader og ”siste liten” søknader slik som vi
hadde noen av i fjor. Den totale søknadssummen er en del høyere enn tidligere, dette skyldes at
vi har flere arrangementer planlagt enn før. I tillegg har engasjementet rundt v̊are arrangementer
vært stort de siste semesterene, vi har derfor økt søknadssummen p̊a en del poster for å ta høyde
for dette :)

Will Code For Drinks

• 9. februar

• 31. mars

Dette er et konsept vi har l̊ant fra Universitetet i København, og vi siterer:

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.

Det ble en stor suksess forrige semester, og vi fylte Escape for første gang p̊a mange år! Pizzaen
ble revet bort p̊a sekunder, og alle bongene ble delt ut. V̊ar erfaring er at det ikke ble rølpete i
det hele tatt, men ettersom vi (worst case) ikke hadde nok bonger til alle, ble det førstemann-
til- mølla. Dette strider mot konseptets kjerne, som g̊ar ut p̊a at studentene skal kunne hjelpe
hverandre, og ta det heelt chill gjennom hele greia. Derfor ønsker vi å øke bongsatsen med 3
tusen, og pizzasatsen med 3500.

Responsen vi fikk i fjor var overveldende, og utelukkende positiv (med unntak av at det var for
lite pizza da), s̊a vi tror at dette definitivt er noe å satse p̊a for å øke engasjementet blant v̊are
medstudenter.

I tillegg f̊ar vi vært med å styrket Escape, b̊ade sosialt og økonomisk!

Budsjett

Pizza: 8.000 kr x2
Bonger: 15.000 kr x2
Godtgjørelse: 1.500 kr x2
Totalt: 49.000 kr
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Lyntaler

• 15. februar

• 8. mars

• 12. april

Kjernen av MAPS. I fjor hadde vi stor suksess med kjendiser som Roger Antonsen og H̊akon
Wium Lie, studentenes favorittforelesere Lars Tveito og Leif Harald Karlsen, og engasjerte med-
studenter som fortalte om alt fra egne masteroppgaver til program de hadde utviklet p̊a fritiden.

Dette er et type arrangement som krever veldig lite fra studentene (møte opp), men som de tjener
utrolig mye p̊a (muligheten til å møte og snakke med utrolig dykte mennesker, bli inspirert, øve
seg p̊a å presentere ting osv). I år vil vi gjøre det enda mer spesielt.

Første runde er alle talerne medlemmer av MAPS, for å gjøre det litt eksklusivt, gulroten med
å være med i MAPS (v̊art ekvivalent til linjeforeningenes hytteturer?). Alle kan være publikum
alts̊a, men talerne er MAPS (og evt alumni).

Andre runde ønsker vi å bruke til å fremme v̊are fantastiske jenter p̊a IFI. Vi VET at jentene
p̊a huset driver med mye kult, men at det dessverre g̊ar under radaren til folk. Samtidig kan det
være litt skummelt å st̊a oppe p̊a scenen n̊ar alle de andre talerne er menn som har vært med i
gamet lenge og tar mye plass, og man i tillegg ender opp som eneste kvinnelige taler. Dermed
vil vi bruke noen timer av kvinnedagen til å hylle dere p̊a den måten vi kan. Alle talerne skal
være personer som identifiserer som kvinne, og som alltid vil de ha en tilknytning til IFI p̊a et
vis, slik at man kan relatere til dem.

Siste runde blir en ”vanlig” runde lyntale, der hvem som helst kan holde! I denne runden og
forrige vil vi ha ute et nettskjema, slik at hvem som helst kan skrive seg opp. Det er alts̊a ingen
populæritetskonkurranse, og alle som ønsker oppfordres til å holde!

Den første runden vil holdes p̊a C, mens de to siste vil holdes i Escape.

Budsjett

Pizza: 8.000 kr x3
Bonger til talerne (50kr x 10 stk): 500 kr x2
Godtgjørelse: 1.500 kr x2
Frukt, snacks og boblevann: 400 kr
Kaffe: 40 kr
Totalt: 28.440 kr

Spring challenge

• 18. Mars

Årets event! Studentene p̊a huset (hovedsakelig MAPS) lager alle oppgavene! I fjor laget vi
oppgaver som kun handlet om IFI, og vi fikk god respons. Det kom flere folk og det virket som
at folk hadde det gøy! I år har Martin og Jesper ogs̊a laget en egen nettside, ala Advent of Code.,
s̊a vi tror det kommer til å bli enda bedre i år!

Søknaden er omtrent som fjor̊arets, men har nedjustert kraftig p̊a søtsakene og økt noe p̊a frukt
og grønt.
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Budsjett

Pizza: 4.000 kr
Giflar: 330 kr
Kjeks: 200 kr
Frukt og grønt: 200 kr
Brus: 150 kr
Vanlige ballonger: 100 kr
Boblevann: 65 kr
Kaffekanne fra escape: 40 kr
Førstepremie: 500 kr
Andrepremie: 400 kr
Tredjepremie: 300 kr
Lucky loser: 200 kr
Totalt: 6.485 kr

IDI Open

• 22. April

NTNU arrangerer IDI Open, i år som i fjor osv., og vi skal ha en hub for dette her p̊a UiO, i
år som i fjor osv. Søknaden er tatt fra i fjor, men noe nedskalert da vi har en del av tingene fra
før, og vi vil bruke mindre penger p̊a brus og potetgull (dyrt og usunt) og mer penger p̊a frukt
og boblevann (billigere og sunnere). Den største programmeringskonkurransen dette semesteret,
nasjonalt sett.

Budsjett

Pizza: 3.000 kr
Giflar: 330 kr
Kjeks: 160 kr
Frukt og grønt: 200 kr
Brus: 150 kr
Servietter, kopper og tallerkener: 100 kr
Boblevann: 65 kr
Kaffekanne fra escape: 40 kr
Førstepremie: 400 kr
Andrepremie: 300 kr
Tredjepremie: 200 kr
Lucky loser: 100 kr
Totalt: 4.995 kr

Foreningsdagen

Vi elsker foreningsdagen. I år søker vi bare penger til giflar og helium- ballonger, fordi dere elsker
giflar og helium-ballonger, og vi elsker å se dere glade og fornøyde.
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Budsjett

Heliumballonger: 200 kr
Giflar: 330 kr
Totalt: 530 kr

Leetcode Lørdag

• Hver fredag/lørdag fra 11. februar tom 29. april, med unntak av helgene Spring Challenge
og IDI Open holdes.

Et nytt konsept basert p̊a en idé av v̊ar venn Ole-Jørgen Norstrand. Hver høst gjør studenene
p̊a IFI seg klare for å søke sommerjobber, deltidsjobber, fulltidsjobber og hva enn som m̊atte
være innenfor IT. Gjengangere er ofte vanskelige tekniske intervjuer, som studentene ikke har
forberedet seg til, og kanskje heller ikke aner hvordan de skal forberede seg til.

En vanlig arena å hente spørsm̊al fra er nettstedet Leetcode. Spesielt større selskaper som
Microsoft, Palantir, Equinor osv. henter gjerne spørsmål herfra. Har man derimot g̊att hele
v̊arsemesteret og grindetLeetcode, som youtuberne sier, s̊a vil man være mye bedre, ja rett og
slett bra rustet for alt av tekniske intervjuer!

Derfor ønsker vi å ha sesjoner hver fredag/lørdag fra 11. februar til og med 29. april, der studenter
kan møte opp og løse oppgaver sammen. Alumni Dan Rachou fortalte oss fra tiden p̊a utveksling
i USA, at dette var populært, og at man i tillegg kunne gjøre det om til en lag-konkurranse, der
rommetdeles i 2 og man p̊a tid m̊a løse en vanskeligere oppgave gjennom samarbeid. S̊a f̊ar laget
som kom frem til den beste løsningen (evt først) en premie. Dermed f̊ar man øvet p̊a samarbeid
ogs̊a, og man f̊ar satt kodeknekkinga ut i praksis. Vinn-vinn for alle og enhver!

Budsjett

Pizza: 1000 kr x10
Giflar: 264 kr x10
Kaffe: 40 kr x10
Boblevann: 26 kr x10
Totalt: 13.300 kr

Styremiddag

Aner ikke hva greia her er. Vi er 11 stk og et svært aktivt styre. Hva er maks man kan søke om?
”worst case”:

Budsjett

Middag: 450 kr x11
Totalt: 4950 kr
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Totalt

Will Code For Drinks: 49.000 kr
Lyntaler: 28.440 kr
Spring Challenge: 6.485 kr
IDI Open: 4.995 kr
Foreningsdagen: 530 kr
Leetcode lørdag: 13.300 kr
Styremiddag: 4.950 kr
Totalt: 107.700 kr

Med vennlig hilsen,

Ask Fenn,
Økonomiansvarlig i Maps
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