Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden (Ifi-ordenen)
25.04.2019
Fordelingsutvalget (FU)
v/Institutt for informatikk (Ifi)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Søknad om prosjektstøtte til Hennes Majestet
Keiserpingvinen den Fornemmes orden
Med dette søker Ifi-ordenen om prosjektstøtte på NOK 6068,75 til refundering av tidligere
kjøp av medaljer. Evt støtte kan overføres til konto 6094.05.46802.
Vi som arbeider med ordenen har i vår gått til innkjøp av 12 nye medaljer til ordenen: fem ridder,
fem ridder av første klasse, en kommandør og en kommandør av første klasse. Disse er
allerede kjøpt inn, da vi hadde behov for å ha dem klare til CYB50 jubileumsgalla i februar og
Foreningsfesten i april.
Ellers hadde vi et “overskudd” fra forrige søknad, da vi søkte om NOK 2856,25, men brukte
NOK 2550, som betyr at vi har et overskudd på NOK 306,25, som vi trekker fra denne
søknaden.
Undertegnede beklager sterkt for at søknaden kommer i etterkant av kjøpet, og har ingen annen
unnskyldning enn at jeg har hatt veldig mye å gjøre i en lengre periode som gjør at jeg ikke har
prioritert å skrive søknader. (Det at FU nå har innført faste innleveringsdatoer gjør arbeidet mitt
lettere å planlegge, så vennligst fortsett med det.) Siden ordenen er drevet av frivillige så er det
å sette av tid til økonomisk arbeid ikke det som alltid prioriteres, og vi håper FU har forståelse
for det.

Aktivitet 2018 og 2019
Siden forrige søknad har vi gjennomført tre seremonier, Foreningsfest i april 2018, Ifi-galla i
oktober 2018 (aka jalla-galla) og CYB50 jubileumsgalla i februar 2019.
På den første seremonien tildelte vi tre riddere (Odd-Tørres Lunde, Isak Eriksen Bjørn, Jesper
Johan Vilhelm Andersson) og en ridder av første klasse (Bendik Kvamstad).
På Ifi-galla valgte vi å ikke tildele noen ordener, da vi heller ville spare tildelinger til
jubileumsgallaen.

Det ble da også hele seks tildelinger på gallaen i februar med tre riddere (Karl Hole Totland,
Aleksi Luukkonen, Iver Stubdal) og tre riddere av første klasse (Klaus Wik, Anne Marie Bekk,
Andreas Nyborg Hansen).
Vi er også i gang med planleggingen av foreningsfesten, og ser frem til en festlig kveld sammen
med de aktive studentene.

Utgifter for medaljer våren 2019
Vi håper Fordelingsutvalget vil fortsette å støtte oss i arbeidet med å hedre personer som har
gjort en ekstraordinær innsats for studentmiljøet på Ifi.
Pris

Antall

Sum

−306,25

1

−306,25

Ridder

325,00

5

1625,00

Ridder av første klasse

350,00

5

1750,00

Kommandør

1437,50

1

1437,50

Kommandør med stjerne

1562,50

1

1562,50

Sum

6068,75

Inntekter
"Overskudd" fra forrige søknad
Utgifter

_______________________________
Arne Hassel
Stormester
Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Vedlegg
1. Regnskap 2018
2. Foreløpig regnskap 2019

