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Søknad om prosjektstøtte til Hennes Majestet 
Keiserpingvinen den Fornemmes orden - 
etterpåfylling av medaljer 
Med dette søker Ifi-ordenen om ytterligere prosjektsstøtte på kr 6 123,50. 
 
Ifi-ordenen gjennomførte en tildelingsseremoni på årets Ifi-galla, til stor glede for gjestene og de 
som mottok ordenen. Det var tre personer som mottok ordenen, én Ridder (Narve Trædal) og to 
Ridder av første klasse (Morten Dæhlen og Helga Nyrud). 
 
I tillegg gjennomførte vi en intern justering av personer som allerede har mottatt en orden, i 
utgangspunktet på bakgrunn av at vi har økt antall titler fra tre til fem. Men vi innså i arbeidet 
med å finne nye kandidater at antallet Kommandører som har blitt utnevnt de siste årene har 
vært lavt, på tross av veldig gode kandidater. Det resulterte i at vi justerte opp én til Ridder av 
første klasse (Henrik Hellerøy), fem til Kommandør (Marius Næss Olsen, Mathias Johan 
Johansen, Ole Kristian Rosvold, Emilie Hallgren, og Kristin Brænden), og en til Kommandør 
med stjerne (Suhas Govind Joshi). 
 
Dette har resultert i at vi igjen er på underskudd av medaljer, nemlig Kommandør-medaljer. Vi 
ber derfor om å få penger til å etterfylle disse medaljene, som vil gis mottagerne på et senere 
tidspunkt. 
 
Vi trenger også å få lagd en helt ny type medalje, nemlig Kommandør med stjerne. Jeg har 
snakket med gullsmeden, og fått et tilbud som er i stil med Kommandør, men med litt mer pryd, 
så litt dyrere. 
 
Vi innser at vi ber om mye penger i år, men siden de nye Kommandørene kommer til å gi tilbake 
sine gamle medaljer, så har vi faktisk et veldig godt antall Ridder-medaljer etterhvert (10 Ridder, 
og en Ridder av første klasse) på lager (det vil si, CYBs safe). Søknadene bør dermed være 
ganske mye mindre neste år. 
 
I tillegg til medaljene (og båndene), søker vi også om å få dekket differansen på kr 86 som vi 
kan se har forekommet basert på kvitteringene vi mottok med medaljene. 



 

Ordenstegn Pris Antall Sum 

Kommandør med stjerne 1 475,00 1 1 475,00 

Kommandør 1 375,00 3 4 125,00 

Bånd 62,50 4 437,50 

Dekning av ekstra utlegg, høst 2016   86,00 

  Sum 6 123,50 

 
Ifi-ordenen søker om ytterligere prosjektstøtte på kr 6 123,50 for høsten 2016. Evt støtte 
kan overføres til konto 6094.05.46802. 
 
Dessverre gjorde vi en feilbestilling når vi bestilte Ridder av første klasse. Istedenfor å få de 
forsølvet ba vi om å få de forgyllet (det kan hende vi tar disse i bruk ved en senere anledning). 
Dette resulterte i utlegg til tre ekstra medaljer, da vi trengte de forsølvede til seremonien. Men 
det kan se ut som gullsmeden også tok litt på egen kappe, da vi av kvitteringer kan se at de ikke 
har lagt på kostnader ved medaljebånd (det er derfor differansen bare er på kr 86; de 
feilbestilte, ekstra medaljene er på kr 750). Vi håper FU lar tabben gå, og dekker de medaljene 
óg. 
 
Takk for støtten som allerede er innvilget, håper ikke den nye summen er for mye å be om. Vi er 
veldig stolte av å se studentmiljøet på Ifi fortsette å være sterkt, og vi håper å kunne hedre det 
arbeidet. 
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