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Ettersøknad om penger til MAPS
Post 1 – Foredrag om Constraint Programming
MAPS arrangerte den 11. oktober et foredrag av doktorgradsstipendiat Jacopo Mauro ved
forskiningsgruppen Presis modellering og analyse (PMA) på IFI.
Om arrangementet
Foredraget varte to timer. Jacopo snakket om Constraint Programming (CP), som er et
paradigme som kan brukes for å løse komplekse optimeringsproblemer. Han ga en
introduksjon til CP og viste deretter flere eksempler i MiniZinc, som er det mest vanlige
programmeringsspråket brukt i denne sammenhengen. Løsningen på Sudoku og knapsackproblemet ble bl. a. vist.
Det var godt oppmøte med ca. 24 stk.
Utgifter
Vi kjøpte inn boller og leide kaffekanner samt kjøpte kopper av Escape. Utgiftene var totalt
på 230kr.

Post 2 – Mat til styremøter
Vi ønsker gjerne å ha mulighet til å kjøpe noe enkel frukt og drikke til styremøtene våre i
løpet av inneværende semester pluss til våren. Vi søker dermed om 300 kr til dette.

Post 3 - Styremiddag
Tradisjon tro ønsker MAPS gjerne å arrangere styremiddag for tidligere styremedlemmer
samt sittende styre. Per retningslinjene ser vi på oss selv som en forening med middels
aktivitet og søker dermed om 2500 kr til dette.
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Post 4 - Boller og kaffe til foredrag
Vi ønsker gjerne å ha mulighet til å arrangere liknende foredrag som det om Constraint
Programming i framtiden. Vi har flere mulige foredragsholdere samt temaer. Dette vil mest
sannsynlig bli arrangert på starten av neste semester.

Totalt
Beskrivelse av utgift

Beløp

Boller og kaffe til foredrag 11. oktober

Kr 218,00

(leie av kanner, kjøp av kaffe og kopper, av Escape)
Frukt og drikke til styremøter høsten 2017, våren 2018

Kr 300,00

Styremiddag

Kr 2500,00

Boller og kaffe til lignende foredrag i framtiden

Kr 250,00

Sum

Kr 3268,00

Kontonummer
Beløpet, dersom det innvilges, ønskes satt inn på kontonummer 6039.06.58284.
Kontaktperson
Vegard Stikbakke, økonomiansvarlig. E-post: vegarsti@uio.no. Telefon: 47340306.

