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Mer pizza

Hjelp! Lyntaler og WCFD har blitt FOR lavterskel og FOR morsomt. Dette har medført at
veldig mange flere studenter er med å lære masse og progge masse, men drar hjem sultne som
skrubber. P̊a Will Code For Drinks 1 brukte vi totalt 13000kr p̊a pizza, og selv om dette rekker
til ca. 60 pizzaer, var det ikke i nærheten av godt nok (var kanskje pizzaen alt for god ogs̊a?)!

Ja, man finner alltid billigere alternativer. Vi kunne kjøpt grandis p̊a tilbud og stekt dem hjemme
hos Sergey p̊a Vestgrensa, ogs̊a tatt med 1 og 1 til ifi. Det hadde vært kjempebillig! Vi kunne
sjekket finn.no og sett om noen har stekt for mye, og vil selge det de ikke klarte å spise opp.

I teorien kunne vi ogs̊a bestilt fra v̊are naboer hos Dominos, men det tør vi ikke. Grunnen er en
situasjon fra forrige v̊ar: Vi bestilte (en relativt liten mengde) pizza til klokken 17(?). Klokken
17:30 var pizzaen enda ikke p̊a plass, og da vi ringte dem for å høre, sa de at de hadde stengt
for dagen! Dermed måtte de fremmøtte nøye seg med luft og kjærlighet til lunsj. Deretter tok
det flere dager før vi ble refundert. Lol

Hvis vi antar at det fortsatt kommer 130-150 personer p̊a v̊are 3 største arrangementer dette
semesteret, regner vi med at 15000kr (per) skal holde. Det vil tilsvare ca. 100kr per hode, noe
som ligger p̊a den gamle FU-satsen (alts̊a under den n̊aværende(?)).

tl;dr: Vi ser oss nødt til å søke om 7000kr ekstra til følgende arrangementer:

- Lyntaler 2
- Will Code for Drinks 2
- Lyntaler 3

Budsjett

Pizza 3x 7000kr
Totalt: 21000kr

Med vennlig hilsen,

Ask,
Økonomiansvarlig
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