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Postboks 1080 Blindern 
0316 Oslo 

Søknad om prosjektstøtte til Hennes Majestet 

Keiserpingvinen den Fornemmes orden 

Med dette søker Ifi-ordenen om prosjektstøtte på NOK 3772,5 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 8 nye medaljer til ordenen: fem ridder, 
to ridder av første klasse, en kommandør.  

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme 

Keiserinnen er Institutt for informatikk sin høye beskytter, og tildelinger av ordenen er 
manifestasjoner av hennes vilje. Lite er kjent om henne, bare at hun våker over instituttet, og 
setter veldig pris på det arbeid og engasjement som yrer på bruket. 

En av måtene hun viser at hun setter pris på det som gjøres, er at det deles ut ordener som 
bærer hennes navn. Denne ordenen er delt opp i fem grader; Stormester, Kommandør med 
stjerne, Kommandør, Ridder av første klasse, og Ridder. Når man tildeles ordenen mottar man 
et ordenstegn. 

Keiserinnen har også en egen pingvingarde som består av pingviner tilknyttet Ifi. 

 

Aktivitet 2019 

Siden forrige søknad har vi gjennomført en seremoni, Foreningsfesten i april 2019. Her ble det 
utdelt medaljer til Espen Angell Kristiansen, Bendik Rønning Opstad, Tor Ivar Johansen og 
Henrik Lilleengen.  
 
Vi er i gang med planleggingen av ifi-galla, og ser frem til en festlig kveld sammen med 
nåværende studenter på ifi. 

   

http://ordenen.ifi.uio.no/association/ifi
http://ordenen.ifi.uio.no/dictionary/#ordenstegn
http://ordenen.ifi.uio.no/penguin/
http://ordenen.ifi.uio.no/person/espeak/
http://ordenen.ifi.uio.no/person/bendiko/
http://ordenen.ifi.uio.no/person/toij/
http://ordenen.ifi.uio.no/person/henrilil/
http://ordenen.ifi.uio.no/person/henrilil/


Utgifter for medaljer høsten 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 

Utgifter    

Ridder 325,00 5 1625,00 

Ridder av første klasse 350,00 2 700 

Kommandør 1437,50 1 1437,50 

  Sum 3 772,5 

 
_______________________________ 
Arne Hassel 
Stormester 
Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden 

 


