
Dato: 27. februar 2023

Konkaktperson Søker
Ask Fenn Kontonummer: 6039.06.58284
Verv: Økonomiansvarlig Org.nr: 995 251 884
Mail: askpf@uio.no Mail: maps-kontakt@studorg.uio.no

Ettersøknad Will Code For Drinks 1

Fredag 17. februar arrangerte vi Will Code For Drinks p̊a Escape. Dette ble et storslagent
arrangement, med ca. 130 fremmøtte. Alle virket å ha det veldig gøy med programmering, og
de aller fleste klarte å løse minst 2-3 oppgaver!

Denne gangen m̊atte derimot studentene være medlem av CYB for å være med å ha det gøy.
Dette medførte at hver eneste person som kom inn måtte, i tillegg til å bli legget og f̊a sekken
sjekket, bli søkt opp p̊a en liste, og eventuelt lagt til, og satt til å betale 50kr. Da vi aldri har
gjort det før, inns̊a vi ikke at dette kunne ta 1-2 minutter ekstra per person. Og 1-2 ganget med
130 blir fort en uliten stund. Det tar vi p̊a v̊ar egen kappe, og lover å ta høyde for neste gang!

Dette medførte derimot ogs̊a at selv om folk møtte opp 17:00, s̊a m̊atte noen st̊a ute i kø i regnet
i en over en time, og da de endelig var kommet inn, var det tomt for pizza. Vi synes dette var
veldig leit, og tok dermed saken i v̊are egne hender. Halvveis ut i arrangementet ringt vi v̊are
venner i Pizza Pancetta, og fikk dem til å diske opp 22 ekstra pizza p̊a 20 minutter. Vi bøyer oss
i støvet! Dermed l̊a vi plutselig 4930kr i minus. Men v̊are kjære medstudenter ble kjempeglade
for pizzaen! Og de 22 ekstra ble jammen spist opp nesten like fort som de kom.

Forslag til løsning:
Ettersom vi ble ”nødt” til å kombinere WCFD med ”vanlig” fredagspub, ble funkene betalt i
form av bonger av CYB, og ikke i form av godtgjørelse av oss. Dette vil være tilfellet p̊a Will
Code For Drinks 2 ogs̊a, og dermed ønsker vi å bruke disse 3000 kronene til å nedbetale pizzaen
istedenfor. I tillegg ble det bare brukt 14455 av de 15000kr vi delte ut bonger for (da folk brukte
dem p̊a ting som nudler og stratos og cola, som koster mindre enn 50kr), s̊a vi ønsker å ta dette
med. Vi søker derfor om følgende:

4930 - 3545 = 1385

Budsjett

Pizza 1385kr
Totalt: 1385kr

Med vennlig hilsen,

Ask,
Økonomiansvarlig
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