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Søknad om prosjektstøtte til Hennes Majestet 
Keiserpingvinen den Fornemmes orden 
Med dette søker Ifi-ordenen om prosjektstøtte på kr 1 312,50 til innkjøp av fire medaljer. 
 
Vi som arbeider med Ifi-ordenen har gjennomført årets første møte, og vi tror at to ridder- og to 
ridder av første klasse-medaljer skal være nok for vårens tildelinger på Foreningsfesten. 
 
Med det har vi noen ekstra ridder-medaljer enn det vi trolig trenger dette semesteret, men vi vil 
gjerne ha en liten beholdning som vi kan ta av om det skulle bli flere enn planlagt. 

Utgifter for medaljer våren 2017 
 

 Pris Antall Sum 

Ridder 250,00 2 500,00 

Ridder av første klasse 375,00 2 750,00 

Bånd (medaljebånd) 62,50 4 250,00 

Justering mtp regnefeil i forrige søknad   -187,50 

  Sum 1 312,50 

 

Angående medaljer og spørsmålene etter forrige søknad 
Før vi besvarer spørsmålene fra forrige møte, er det greit med litt forhistorie rundt medaljene. 
 
I forarbeidet med tildelingen av den første ordenen i 2011 gjorde Klaus Wik et grundig arbeid for 
å finne en ordning som kunne produsere medaljer. Flere verksted ble vurdert, og valget falt til 
slutt på Gullsmeden på St. Hanshaugen (aka Topcups.no), som har verkstedet sitt på Torshov. 
(Han forhørte seg også med instrumentverkstedet tilknyttet Fysisk Institutt, som hadde vært den 
desidert rimeligste løsningen, men de hadde ikke ressurser til å hjelpe oss.) 



Har ordenen sett på billigere alternativer til medaljene (spesielt de 
dyreste)? 
Vi har vært i kontakt med gullsmeden, og ved å bruke kobber kan vi kutte kostnadene med 
rundt kr 3-400. Det vil si at kostnadene vil komme på rundt kr 875 til kr 1 000. 
 
Mye av kostnaden med medaljene er knyttet til arbeidet gullsmeden må gjøre med medaljene. 
De er mer avanserte enn ridder-medaljene, så det er ikke så mye å spare på her dessverre. 

Har dere undersøkt hva prisen for stanser er for de andre medaljene enn 
riddermedaljen? 
Stanser, eller stanseformer som gjerne menes, har vi for alle medaljene. Den nyeste medaljen, 
Kommandør med stjerne, er fikset gjennom å bruke en stanseform som gullsmeden allerede 
hadde, og innebærer derfor ingen økt kostnad. 
 
Disse stanseformene bør holde en god stund fremover. 

Har man vurdert en egenandel eller medlemskontingent? 
Dette har vært diskutert en del frem og tilbake, og vi skal ta en avgjørelse neste møte. Men 
trolig så lander vi på en egenandel på medaljer som koster over kr 500. Ordningen vi tenker oss 
er at de eksisterende Kommandør-medaljene vil gå på rundgang blant de nyeste som har 
mottatt Kommandør-tittel, men at eldre ordenstegn-mottakere får mulighet til å kjøpe medaljen. 
Vi kommer til å søke FU om å dekke 500 av disse kostnadene i fremtiden, og håper FU er 
positiv til dette forslaget. 

Er det skrivefeil i søknaden? Bånd à 62,5 kr * 4 er ikke 437,50 kr 
Ja, det var en skrivefeil. Søknaden ble fullført i hast, da undertegnede hadde glemt 
søknadsfristen, og fikk innvilget av FUs koordinator å sende inn en forsinket søknad. Jeg glemte 
da å dobbeltsjekke raden med bånd.  
 
Summen skulle vært kr 250, med en totalsum på kr 5 936. Forrige søknadssum var på kr 6 
123,50, så jeg har trekt differansen på kr 187,50 fra medaljene som vi nå søker om. 

Notat til regnskapet 
Utgiftene til det andre medalje-innkjøpet er ikke med i regnskapet for høsten 2016, da vi ikke 
fikk bestilt medaljene før januar i år. 
 
 
 
_______________________________ 
Arne Hassel 
Stormester 
Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden 



Vedlegg 
1. Semesterberetning 
2. Regnskap høsten 2016 



Semesterberetning høst 2016, 
Ifi-ordenen 
Skrevet av Stormester Arne Hassel 
 
Høsten 2016 inkluderte en tildelingsseremoni som ble gjennomført på den tradisjonelle 
Ifi-gallaen, lørdag 22. oktober (uke 42). Vi tildelte tre nye ordener; ridder til Narve Trædal og 
ridder av første klasse til Morten Dæhlen og Helga Nyrud. I tillegg bestemte vi oss for å 
oppjustere en del av titlene på tidligere tildelte ordener, da vi innså at vi hadde vært for 
konservative den siste tiden. Dette inkluderte ridder av første klasse til Henrik Hellerøy, 
kommandør til Marius Næss Olsen, Mathias Johan Johansen, Ole Kristian Rosvold, 
Emilie Hallgren, og Kristin Brænden, og kommandør med stjerne til Suhas Govind Joshi. 
Inntrykket vårt er at dette har blitt godt mottatt. 
 
Det ble gjennomført to møter på høsten, som i tillegg til utvelgelse av kandidater bar flere 
frukter. Vi har blant annet jobbet med merkenavnet til ordenen, ved å velge en offentlig logo 
(kan ses under), samt formalisere retningslinjene våre for vurdering av kandidater. Begge 
disse ressursene er publisert på nettsidene våre. 
 

 
 
Undertegnede har jobbet med å formalisere reglene innad for vurdering av kandidater. 
Arbeid fremover vil inkludere å forberede møtene bedre med gode research rundt 
kandidatene som skal diskuteres, og “lukke” kandidater, dvs konkludere om de er verdig 
eller ikke basert på tilgjengelig informasjon. 

http://ordenen.ifi.uio.no/nominate/


 
Sist har undertegnede også jobbet litt med historien til Ifi, ved å gjøre Datahistorien ved 
Universitetet i Oslo - Institutt for informatikk 1977 - 1997 tilgjengelig på nettsiden. Tanken er 
å bygge opp under det arbeidet som gjøres ifm 40-års jubileet til Ifi, og gjøre historien til Ifi 
lettere tilgjengelig for studentmiljøet. 
 
Forbedringspotensiale for neste år er å gjøre ordenen bedre kjent blant studentene, og å bli 
enda flinkere med møtene. 

http://ordenen.ifi.uio.no/history/1997-datahistorien-ved-universitetet-i-oslo-published/
http://ordenen.ifi.uio.no/history/1997-datahistorien-ved-universitetet-i-oslo-published/
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Resultatrapport

Periode 2016-07-01 - 2016-12-31

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Prosjekt 40053 Ifi-ordenen

m/underprosjekter  

Produkt (Alle)

Resultat (2016)

Regnskapskonto Juli Aug Sept Okt Nov Des
2016-07-

01 - 2016-
12-31

Driftsresultat

   Driftsinntekter

      Annen driftsinntekt

         3950 Tilskudd/støtte 5 765,00 6 123,50 11 888,50

      Annen driftsinntekt 5 765,00 6 123,50 11 888,50

   Driftsinntekter 5 765,00 6 123,50 11 888,50

   Driftskostnader

      Annen driftskostnad

         7370 Medaljer og pins 5 851,00 5 851,00

      Annen driftskostnad 5 851,00 5 851,00

   Driftskostnader 5 851,00 5 851,00

Driftsresultat 5 765,00 -5 851,00 6 123,50 6 037,50

Ordinært resultat før skattekostnad 5 765,00 -5 851,00 6 123,50 6 037,50

Ordinært resultat 5 765,00 -5 851,00 6 123,50 6 037,50

Årsresultat 5 765,00 -5 851,00 6 123,50 6 037,50


