RETNINGSLINJER NORSKE KUNSTHÅNDVERKERES ÆRESPRIS
Formål
Norske Kunsthåndverkeres ærespris er en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for
kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.
Hvem kan søke
Den enkelte regionen i NK er berettiget til å foreslå kandidater til æresprisen direkte til NKs
styre/administrasjon. Medlemmer i NK enkeltvis har også anledning til å foreslå kandidater
direkte til NKs styre/administrasjon.
Hva kan få støtte
Se pkt «Formål» ovenfor.
Hvordan søke
En region som fremmer forslag om en kandidat skal gjøre dette skriftlig. Forslaget med
kandidatens navn og en begrunnet innstilling ut fra tildelingskriteriene for æresprisen sendes
NKs styre/administrasjon. Det samme gjelder for medlemmer enkeltvis som foreslår
kandidater til æresprisen.
Søknadsfrist
1. februar annet hvert år.
Kriterier for innsendelse / krav til søknaden
Innsendelsen skal være skriftlig med kandidatens navn og begrunnelse for forslaget.
Tildelingskriterier
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, alene eller i fellesskap, organisasjoner, lag eller andre uten
begrensning.
I tråd med formålet kan æresprisen tildeles på grunnlag av en innsats som for den eller de
aktuelle kandidater, overstiger det som er forventet innenfor de områder som formålet
gjenspeiler. Den relevante innsatsen faller utenfor det kunstneriske område, uten fordel for
kandidatens egen utøvelse av kunsthåndverk eller annen relatert næring, uten økonomiske
fordeler for kandidaten selv, og med et tidsforbruk som sammen med innsatsen for øvrig i
vesentlig grad overoppfyller forventningene som nevnt foran.
Forventet svar på søknad
Innsendte forslag til kandidater behandles av NKs styre etter innstilling fra administrasjonen.
Dette skjer på NKs første styremøte etter søknadsfristen 1. februar annet hvert år.
Finansieringskilde
NKs ærespris består av et pengebeløp på inntil kr 75 000 etter vedtak på Norske
Kunsthåndverkeres Landsmøte 1997. Finansieringen av æresprisen finner sted med midler fra
Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond.
Innstilling
NKs styre beslutter å tildele prisen på grunnlag av tilsendte forslag med begrunnelse, herunder
kan styret beslutte å unnlate å dele ut æresprisen. NKs styre fatter sin beslutning etter å ha
behandlet alle rettidige innkomne innstillinger.
Tildeling
NKs styre offentligjør en eventuell tildeling av æresprisen i tilknytning til Landsmøtet i mai
tildelingsåret.
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Rapporteringskriterier
Det foreligger ingen rapporteringskriterier for mottaker av NKs ærespris, men NKs styre skal
rapportere tildelingen av æresprisen til forslagsstiller og NKs fondstyre.
Rapporteringsfrist
Senest innen Landsmøte i mai tildelingsåret.

Vedtatt i NKs fondsstyre
Mars 2014
Oppjustert beløp på pris mars 2017
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