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Søknad om prosjektstøtte til Hennes Majestet
Keiserpingvinen den Fornemmes orden
Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden, bedre kjent som Ifiordenen, ønsker
med dette å søke om kr 6 000 for innkjøp av medaljer og utstyr som brukes i forbindelse med
representasjon av ordenen, deriblant seremonien hvor ordenen tildeles dem som har gjort seg
fortjent.
Vi vet at Ifiordenen ikke er veldig godt eksponert, og vi håper derfor med denne søknaden å
forklare formålet til Ifiordenen, hvilket arbeid som allerede er lagt ned, og hvilke planer vi har for
fremtiden.

Ordenens formål
Det fremste ønsket med ordenen er å berømme dem som har gjort en eksepsjonell
innsats for studentmiljøet på Ifi. Grunnlaget vi har for å vurdere kandidater er det arbeid
de har lagt ned, og de positive konsekvenser det har hatt. Det er ingen bestemte
kriterier om foreningstilhørighet eller at man må være student. Dette har vi valgt å
ordlegge med følgende:
Ordenen tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for
studentmiljøet ved Ifi.
Ved å dele ut ordenen ønsker vi å styrke det allerede gode studentmiljøet ved å skape
noe ekstra på instituttet, noe som studentene kan vise til som noe eget, og ikke minst
som en ekstra gest for de som har blitt tildelt ordenen.
Vi håper at i løpet av årene vil ordenen vokse seg til å være for Institutt for informatikk
hva andre studentridderordener er for sine respektive tilhørigheter, for eksempel
Biørneordenen for det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Hans Majestet den
Gyldne Gris for Det Norske Studentersamfund, for å nevne noen. En naturlig
konsekvens av dette tror vi vil være at historien på instituttet vil bringes i større grad
videre, til nye og gamle studenter, og være en ekstra kilde for stolthet.

Organisering
Ordenens virke drives av ordenskanselliet, som består av stormester og aktive kommandører.
Per dags dato består dette av fungerende Stormester, Arne Hassel, og kommandørene Øyvind
Bakkeli, Martin Haugland, Magnus Johansen, og Suhas Govind Joshi.
I løpet av året tar kanselliet initiativ til møter, hvor alle medlemmene av ordenen er invitert, samt
at man gjerne inkluderer noen aktive studenter. Formålet med møtene er å koordinere arbeidet
fremover og  kanskje viktigst  komme frem til nye kandidater.
Kandidatene blir så tildelt ordenen på en av våre tildelingsseremonier. Til nå har vi hatt denne
hver høst i forbindelse med Ifigalla, men i år benyttet vi også oss av anledningen av å være
med på foreningsfesten for å gjøre noen tildelinger der. Dette er noe vi også ønsker å gjøre i
årene fremover.
Det er ingen hemmelighet at ordenen per dags dato er tungt påvirket av Cybernetisk Selskab
(CYB). Det har flere årsaker:
●

●

Historisk; Ordenen slik den er i dag eksisterte først som en idé blant noen medlemmer i
CYB, hvorpå den ble presentert på CYB sin generalforsamling våren 2011, hvor et
skyggekabinett ble opprettet for å få på plass det praktiske, og oppsto på instituttets
første galla, 21. oktober 2011.
Praktisk; Alle de første medlemmene var del i oppstarten av Escape. Ordenen har til nå i
stor grad hedret det arbeidet de la ned i å få CYB som organisasjon og studentkjelleren
klar for daglig drift. Dette har også vært praktisk med tanke på at det gjerne legges ned
en del arbeid i oppstarten av en ridderorden, og det var en fordel at de som tok del i
dette arbeidet kjente hverandre godt fra før. Vi har også vært avhengig av CYB
økonomisk, da det er hos dem vi har søkt om midler til innkjøp av medaljer.

Denne tilhørigheten er ikke noe vi legger skjul på, men det er noe vi ønsker å vokse ut av. Vi
mener at ordenen er moden for å innvie flere utenfor CYB, noe vi ønsket å vise på
foreningsfesten som var. Denne søknaden er således også et tegn på dette.
Helt uavhengig blir vi dog ikke fra CYB, da vi fortsatt ønsker at evt støtte overføres til
bankkontoer under CYB. Dette for å sikre god økonomisk kontroll, ved at alle innkjøp vi gjør blir
bokført. Vi tenker oss også at evt rester av støtten blir tilbakeført FU.
Vi ønsker også å gjennomføre arrangement av mer sosial art når ordenen vokser, for å skape
en ekstra gode for dem som har fått tildelt ordenen, men vi har ikke bestemt organisering på
dette enda. Pengene vi søker om er heller ikke tiltenkt noen av disse arrangementene.

Hva som er på plass
Vi føler vi har grunnleggende organisering på plass, ved at vi har et fungerende kanselli og
aktive riddere som er med på møter. Vi har også kontakt med aktive studenter, som gjør at vi
bedre oversikt på aktuelle kandidater i studentmiljøet nå.
Det er en hierarkisk struktur på gradene, som er som følger:
●
●
●
●
●

Storkors (bæres av stormester)
Kommandør med stjerne
Kommandør
Ridder av 1. klasse
Ridder

Vi har fått lagd stanser til kommandør og riddermedaljene, som gjør at vi kan produsere disse
relativt fort og til en grei penge. (Det er ikke behov for stanse til storkorset, da dette i
utgangspunktet bare skal være én av.)
Vi har begynt arbeidet med nettsider (
megoth.github.io/ordenenpreview
), og fått lov av
administrasjonen og drift på instituttet til å legge disse på 
ordenen.ifi.uio.no
.
Vi har også en epostliste på i
fiordenen@ifi.uio.no
, samt en intern wiki på ordenen.cyb.no.

Planer fremover
Det kanskje viktigste arbeidet vi har foran oss er å få eksponert ordenen for studentmassen. Det
ønsker vi å gjøre ved å få gjort ferdig de nevnte nettsidene, samt bruke de kanaler vi føler er
naturlig å eksponere oss i. Vi vil fortsette med å delta på foreningsfesten og Ifigalla, og kanskje
få til en tekst her og der (vi skal ta kontakt med den nye avisen på Ifi, samt håper å få til noe i
Ifiblekka).
Ellers trenger vi å få kjøpt inn utstyr for bruk på seremoni. Til nå har vi brukt privat utstyr, noe
som ikke er spesielt heldig.
Til det sistnevnte trenger vi finansiell støtte, og vi håper FU er villig til å hjelpe til her.

Bemerkninger
Siden det gjerne dukker noen spørsmål opp rundt ordenen, tenker vi å imøtekomme noen av
dem som ikke allerede har blitt besvart gjennom søknaden.
Er ordenen en studentforening?
Nei, det er en studentridderorden.
(Vi har hørt at siden Ifiordenen ikke er en studentforening, så kan vi heller ikke søke om støtte

fra FU. Vi ser på oss som en organisering med eksklusiv tilhørighet til Ifi, og håper at FU
godkjenner dette som mulighet for å søke om støtte.)
Hva er en studentridderorden?
Studentridderordener er i utgangspunktet ment som en
parodi av seriøse ridderordener, men iblant er det vanskelig å skille visse studentridderordener
fra de “vanlige” ridderordener. Uansett er gjerne formålet til ordenene å hedre enkeltpersoner
tilknyttet studentmiljøene ordenen er tilknyttet.
Er ordenen åpen for alle?
Alle som faller inn under “Ordenen tildeles som belønning for
utmerkede fortjenester for studentmiljøet ved Ifi.” er aktuelle kandidater.
(Om de faktisk blir tildelt ordenen avhenger av litt mer praktiske ting, sånn som at de møter opp
på arrangementene vi har tildelingsseremoni på. Til nå har vi hatt rutine med å utdele ordenen
til kandidatene uten at de vet noe i forkant, noe som gjør det litt vanskelig å garantere tildeling.
Men vi trekker i de tråder vi kan, og prøver således å legge det tilrette så det er størst mulig
sjanse at for kandidatene kommer på arrangementene.)
Utover dette er det bare de som har blitt tildelt medaljer som regnes som medlemmer, og det er
således en eksklusiv.
Hvem er Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme?
Det er mye som enda er ukjent
om Keiserpingvinen etter at hun først ble nevnt i en tale en tale på dagen@ifi 2010. Hun er
instituttets høye beskytter, men gir seg sjelden til kjenne (de fleste vet trolig ikke at hun er
instituttets høye beskytter en gang). Det man vet er at Stefanov Escapalot er hennes
stedfortreder, og at hans fysiske manifestasjon (samt kompanjonger Apt og Svetlana) er
representert på Ifigalla.
Er noen tilknyttet ordenen også tilknyttet FU?
Mathias Johan Johansen ble tildelt Ridder på
foreningsfesten som var.
Hvis dere ikke er tilknyttet CYB, hvorfor signerer leder for CYB på søknaden?
For å gjøre
det eksplisitt at CYB har godkjent at deres kontoer kan brukes mtp overføring av støtte.
Evt støtte kan overføres til konto 6094.05.46802.

Arne Hassel
Fungerende Stormester

Vedlagte dokument
1. Budsjett Ifiordenen 2015
2. Historisk oversikt over tildelinger

Jan Furulund
Leder, CYB

