Retningslinjer for Akademikerprisen
Prisens formål
Akademikerprisen skal gis til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.
Akademikerne ønsker med denne prisen å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe publisitet og medieoppmerksomhet.
Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom medlemsforeningene i hovedorganisasjonen.
Prisen finansieres ved at hver medlemsforening innbetaler kr. 1,- pr. medlem samtidig med
forfall for kontingent for 1. halvår som er 1. mars. Innbetalingen er basert på antall medlemmer pr. 1. januar samme år. Innbetalingen fra medlemsforeningene settes på egen konto.
Prisen utdeles årlig i forbindelse med rådsmøtets konferanse i oktober og annet arrangement i
mellomværende år. Det forutsettes at prisvinneren oppfordres til å holde et foredrag om sitt
prosjekt i forbindelse med arrangementet.

Prisen
Prisen består av en pengesum på kr. 100.000,-. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en
skulptur av Nico Widerberg.

Jury
Akademikernes styre er ansvarlig for å oppnevne en jury.
Det nedsettes en tverrfaglig jury med representanter fra medlemsforeningene.
Medlemsforeningene grupperes som følger:
1. Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Veterinærforeningen
2. Krigsskoleutdannede offiserer, Juristforbundet, Lektorlaget, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Econa
3. AFAG, Naturviterne, Tekna
Juryen består av fire personer:
• En representant fra hver av ovennevnte grupperinger
• Leder velges særskilt og blant medlemmene i Akademikernes styre på første styremøte
etter Rådsmøte.
Akademikernes styre skal i sitt valg av jury påse at alle medlemsforeningene over tid er representert, og at juryen får en sammensetning som tjener prisens formål.
En person fra Akademikernes sekretariat vil fungere som sekretær og følge juryens arbeid og
stå for daglig drift av arbeidet med prisen, bl.a. for å ivareta forholdet til media.

Juryen velges for 2 år av gangen slik at halve juryen er på valg hvert år.
Juryen skal være endelig besluttende. Juryen vurderer behov for mer utfyllende tildelingskritterier og bestemmer disse. Dersom juryen ønsker å fravike eller endre retningslinjene i dette
dokumentet må dette godkjennes av Akademikernes styre.
Prisen skal fortrinnsvis tildeles en person, men juryen kan i helt spesielle tilfeller fravike prinsippet om at prisen ikke skal deles. Dette skal begrunnes ved tildeling.
Juryen skal se til at prisen får den tyngde og omtale som er intensjonen. Juryen kan også
fremme saker for Akademikernes styre relatert til prisen og om eventuell annen tilleggsfinansiering av prisen.

Nominasjon
Hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger kan fremme forslag på kandidater til prisen.
Hver forening bør foreslå minst en kandidat, hvis det foreslås flere kandidater oppfordres foreningene til å foreslå like mange av hvert kjønn. Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre
kandidatenes faglige prestasjoner. Foreningene oppfordres til å ha en bred prosess for innhenting av kandidater til prisen, for eksempel på nett. Forslagene som oversendes juryen skal
være begrunnet i henhold til prisens formål.

Økonomi
Prisen er på kr. 100.000. Det resterende av innbetalingen avsettes til utgifter knyttet til utarbeiding av diplom, skulptur, eventuell annonsering, reise og opphold for prisvinner samt
eventuelle andre utgifter.

Oppløsning
Akademikerprisen kan oppløses dersom Akademikernes styre går inn for dette. Ved en eventuell oppløsning refunderes udisponerte innbetalte årsbidrag og disposisjon av innestående
restbeløp på fondet tilligger styret i Akademikerne.

