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Jeg har savnet en mer “low-key” medaljekultur her på IFI så det ønsker jeg at vi får til for å 
skape et bedre samhold og ha det litt ekstra gøy på foreningsfest og galla. Jeg håper også at 
det kan hjelpe til med å skape diskusjon blant foreningene. Det aller meste er nå ordnet. 
Medaljene ble diskutert og definert på allmøtet 12. Februar. Informasjon om hvordan medaljene 
vil se ut og hvordan ordningen vil fungere i praksis står beskrevet under. Medaljer er noe som er 
koselig og noe en kan se tilbake på i lang tid fremover. Dette er også noe som vil være for alle 
studentene som deltar i foreningslivet på ifi. 
 
Jeg søker om 59 670 kr for 500 medaljer (+ flere bånd) 

Hva skal man få medalje for? Og hvordan vil de se ut? 
Tanken med medaljene er at studenter kan få en ny versjon for hvert år de har vært aktive i 
foreninger. På denne måten ønsker jeg å inkludere alle foreningene under samme ordning. 
Sitter du da i en linjeforening i 2 år og bytter deretter til en interesseforening hvor du sitter i 1 år 
til - kvalifiserer du da til medaljen for 3 år med aktivitet. For å feire aktivitet i foreningslivet 
ønsker jeg da å samle intern- og styre-aktivitet. Det vil telle likt om du er intern eller i et styre. 
Aktivitet i foreninger er bra og bør feires og skapes litt mer blest rundt.  
 
Vil man få medalje for overlappende verv? 
Kort svar: Nei. 
Dette er fordi en student kan ha 2 år med deltakelse i 3 foreninger. Det bør ikke telle som 6 år 
med aktivitet. Derfor vil det baseres på antall kalenderår som aktiv. 
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Bånd og “rang-ordning” 
Antall kalenderår vil markeres med striper i båndet som vist på bildet under. Båndene vil se 
omtrent slik ut (fra 0 år som aktiv til 5 år som aktiv): 

 
Hvorfor gi ut en medalje for 0 år foreningsaktivitet? 
For å kunne gi en kul medalje til de som ikke har vært aktive i et helt år enda og som skal delta 
på foreningsfesten eller ifi-galla og ønsker å bære medaljen. 
 
Medaljen 

 
Denne vil være i antikk sølv (for de som har vært aktive i 0-2 år) og 
antikk gull (for de som har vært aktive i 3-5 år).  
 
Det som er mer gult er hevet mens de mørkere områdene er senket. 
Hele medaljen er laget av samme materiale. OJDs-hus vil ha svart 
emalje utenpå. 
 
I det endelige designet vil himmelen og “0 og 1”-tallene bli invertert 
slik at tallene er hevet og himmelen senket. 
 
 

Hvordan vil dette fungere i praksis? 
FUI har tilbudt seg å være ansvarlige for det økonomiske. Frem til vi finner en bedre løsning 
anser jeg det som det beste. Dette er fordi FUI er en stabil og relativt stor forening. Den 
økonomiansvarlige har heller ikke like mye arbeid som økonomiansvarlig i Navet, Dagen, og 
CYB.  
 
Medaljene vil IKKE bli gitt ut under en seremoni. Dette er svært viktig ettersom dette er et ønske 
om å skape noe nytt og kult uten å ødelegge for IFI-Ordenen som allerede eksisterer. 
Medaljene vil bli gitt/kjøpt ut samme dag eller dagene før foreningsfesten og ifi-galla.  
 
 



Økonomien 
Jeg søker totalt om 59 670 kr + dispansasjon til at frakt kan øke noe.  
 

Priser for hver medalje: 

År som aktiv Medalje ( M ) 
Bånd     ( B ) 

Antall Pris / stk Totalt for punkt 

0 år M - B 400 52 kr 20.800 kr 

1 år       B 400 32 kr 12.800 kr 

2 år       B 300 32 kr   9.600 kr 

3 år M - B 100 67 kr   6.700 kr 

4 år       B 100 32 kr   3.200 kr  

5 år       B 50 32 kr   1.600 kr 

 
Oversikt: 

Medalje - sølv (0 år)  = 20.800 kr 
Medalje - gull  (3 år)  = 6.700 kr 
Bånd ---- 4 versjoner = 27.200 kr 
 
Oppsett 4 versjoner båndfarger á kr 670 = 2,680 kr 
  
Verktøy/form: 1.870 kr 
  
SUM inkl mva 59.250 kr 
 
Fraktkostnad vil bli ca 420 kr 
 
TOTALSUM: 59 670 NOK inkl. mva. 
 
 
 
 
 
 



Det bestilles ikke 1450 medaljer, men 500. Dette er hvorfor 
For å spare en solid sum penger har leverandøren foreslått at vi bytter bånd for hver versjon slik 
at vi ikke trenger å kjøpe en ny medalje for alle versjonene. Det bestilles derfor 400 
sølvmedaljer og 100 gullmedaljer (festet til 0 års- og 3 års-medaljen). Når studenten da får et år 
til som aktiv vil nytt bånd kunne settes på. 
 
Info om pris for bånd 
Hver type har en “startkostnad” på 670 kr. Ettersom det er 4 typer bånd som bestilles uten 
medalje vil det bli 670 kr * 4 = 2 680 kr. 

Jeg ønsker at FU tar en diskusjon om egenandel for medaljene 
Det koster i snitt 41,66 kr for hver versjon. Ettersom det tar et helt år å oppnå en ny versjon 
tilsvarer dette ca 0.80 kr / uke med aktivitet for hver student som ønsker medalje. Dette er en 
svært liten sum pr medalje. For å slippe mye organisering, bokføring, og tidsbruk, foreslår jeg at 
egenandelen er 0%. Dette vil jeg at FU diskuterer på møtet.  
 
Dersom FU bestemmer seg for at det skal være 100% egenandel ønsker jeg at pengene ikke 
skal bli tilbakebetalt, men at pengene forblir i FUI slik at videre bestilling av medaljer kan gå 
“automatisk”.  


