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Statutter  
  
§1. Navn 
Ordenens navn er Griffens Orden. Ordenen er underlagt linjeforeningen Hybrida, og av den 
grunn er disse statuttene underordnet Hybridas statutter. 
 
§2. Formål 
Ordenens formål er å hedre de medlemmer av linjeforeningen Hybrida som har fremmet 
Hybrida eller studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT sine formål og verdier, gjennom 
ekstraordinært engasjement og initiativ 
 
§3. Ridder Av Griffens Orden 
Ridder Av Griffens Orden er en ærespris som tildeles medlemmer av linjeforeningen Hybrida 
som har utmerket seg i sitt engasjement og arbeid for linjeforeningen, eller studieprogrammet 
Ingeniørvitenskap og IKT. Medlemmet må ha vist ekstraordinært engasjement og initiativ, og 
vist stor glede av å ytre Hybrida eller studieprogrammet sine formål og verdier. 
 
§4. Æresmedlem av Hybrida 
Tittelen Æresmedlem av Hybrida er en utmerkelse som tildeles alumni ved Ingeniørvitenskap og 
IKT og medlemmer av linjeforeningen Hybrida etter endt studium. For å gjøre seg fortjent til 
denne utmerkelsen må vedkommende ha utvist ekstraordinært engasjement for Hybrida og/eller 
Ingeniørvitenskap & IKT etter endte studier i form av å fremme rekruttering, arrangementer, 
tettere kontakt med næringslivet eller lignende. Det er ingen krav til at en kandidat til 
Æresmedlem også må være ridder. 
 
§5. Vokterne Av Griffens Orden 
Vokterne Av Griffens Orden er et råd bestående av høyst åtte hybrider. Rådet er i sitt virke 
uavhengig av Hybridas hovedstyre, derav kan ikke representanter fra Hybridas hovedstyre sitte 
i rådet. Vokterne Av Griffens Orden innstiller ridderkandidater og æresmedlemkandidater for 
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Ordensrådet, der endelige beslutninger tas, jfr. § 6. 

§5.1  

På studieårets første Voktermøte velges en Storvokter av rådets medlemmer. 
Utvelgelsesprosessen foregår ved at Voktere med mer enn to års erfaring har mulighet til 
å stille til valg. Rådet blir så enige om hvilken av kandidatene som skal utpekes til 
Storvokter. Hvis ingen i rådet stiller til valg, utnevnes Vokteren med mest erfaring til 
Storvokter. Storvokterens oppgaver er spesifisert i rådets retningslinjer. 
§5.2 Opptak 
For å bli innviet som Vokter Av Griffens Orden kreves det, ved opptak, medlemsskap i 
minst én av Hybridas komitéer, foruten hovedstyret. Rådet skal bestå av minimum en, 
maksimalt to, hybrider/representanter fra hvert årstrinn, foruten førsteklasse, hvorfra det 
bare skal være en representant. Det tilstrebes at representanter fra alle Hybridas 
komiteer er representert i Vokterne Av Griffens Orden.  
 
§5.3 Fratredelse 
En vokter kan fratre sin posisjon som vokter til enhver tid. Voktere som tiltrer stillinger i 
Hybridas hovedstyre eller uteksamineres terminerer automatisk sin posisjon som vokter. 

 
§5.4 Innstilling av kandidater 
Vokterne bestemmer selv hvor mange kandidater de ønsker å innstille for Ordensrådet. 
Vokterne skal ha full enighet om de innstilte kandidatene, og skal kunne gi utdypende 
begrunnelse for dem i Ordensrådet.  
 
Hvis en vokter blir nominert, skal vedkommende ikke ta del i møter som omhandler 
han/henne. Vedkommende tar kun del i Ordensrådet hvis han/hun ikke blir innstilt, og tar 
kun del i utdelingssermonien hvis han/hun ikke blir tildelt utmerkelsen.  
  

§6. Ordensrådet 
Ordensrådet består av Ridderne- og Vokterne av Griffens Orden samt Æresmedlemmene. I 
Ordensrådet blir de endelige beslutninger tatt i forbindelse med tildeling av titlene Ridder av 
Griffens Orden og Æresmedlem av Hybrida. Det må minst være fem voktere tilstede i 
Ordensrådet for at det skal ansees som gyldig. Det innkalles av Storvokter hvert år til 
ordensmøte senest en måned før planlagt utdeling. Ordensrådet har mulighet til å utmerke 
maksimalt tre Riddere og ett Æresmedlem hvert undervisningsår. Forhandlingene er strengt 
hemmelige, og skal ikke omtales utenom møtene. Ordensrådet fører protokoll over sine 
forhandlinger, og denne protokoll oppbevares i forseglet tilstand. 
 
§7. Utdeling 
Utdelingen kan skje maksimalt én gang årlig, og Vokterne Av Griffens Orden bestemmer selv 
når den skal finne sted. Det er ønskelig at utdelingen finner sted på Hybrida sin Stiftelsesfest på 
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våren. Representanter fra Vokterne Av Griffens Orden vil utføre utdelingen. 
 
 §7.1. Nominasjon - Ridder av Griffens Orden 

Vokterne Av Griffens Orden sender ut informasjon om at alle studenter ved I&IKT kan 
nominere hybrider til Ridder av Griffens Orden. Dette skjer i god tid før Ordensrådet 
finner sted. En nominasjon skal inneholde navn og begrunnelse. Nominasjonen kan 
være anonym. 
 
§7.2. Nominasjon - Æresmedlem av Hybrida 
Vokterne Av Griffens Orden sender ut informasjon om at alle studenter ved I&IKT kan 
nominere verdige kandidater til Æresmedlem av Hybrida. Hovedstyret oppfordres til å 
nominere kandidater. Dette skjer i god tid før Ordensrådet finner sted. En nominasjon 
skal inneholde navn og begrunnelse. Nominasjonen kan være anonym. 
  

§8. Griffens klo 
Vokterne Av Griffens Orden vokter Gryphus Regnator Immortalis’ klo, og ingen andre enn 
vokterne har lov til å berøre den. Dersom uvedkommende berører kloen, må  vedkommende 
straffes etter Vokternes bestemmelser. 
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§9. Riddermedalje (§9 kan ikke endres) 

 
Bånd: kongeblått silkebånd.  

  
§10. Taushetsplikt 
Vokterne Av Griffens Orden har taushetsplikt om alt som omtales på Vokterrådets og 
Ordensrådets møter. 
 
§11. Økonomi 
Vokterne av Griffens Orden skal i utgangspunktet ikke ha egen økonomi, og ligger av den grunn 
under Hybridas ordinære budsjett. Nødvendige innkjøp som riddermedaljer, kapper og andre 
rekvisitter ordenen behøver, må fremlegges Hybridas hovedstyre for godkjenning.  
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§12. Statuttendring 
Endringer i disse statutter kan bare foretas på Hybridas generalforsamlinger, etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves to tredjedelers (⅔) flertall av de avgitte stemmene. 
  
§13. Oppløsning (§13 kan ikke endres) 
Oppløsning av Griffens Orden kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir 
oppløsning vedtatt med minst to tredjedelers (2/3) flertall, innkalles ekstraordinær 
generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas 
med to tredjedelers (2/3) flertall. 
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