
Til NBKs grunnorganisasjoner       Oslo 
29.august 2017 
 
 
Nominering av kandidater til NBKs Stipendkomité og Den Nasjonale Jury 2017 til - 2019 
 
På NBKs Landsmøte 2017 ble det besluttet å endre instruksen for flertallsvalget til 
Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Valg skal nå skje på følgende måte:  
 
1. NBKs administrasjon skal annethvert år anmode grunnorganisasjonene og 
grunnorganisasjonenes medlemmer om å foreslå kandidater til Stipendkomiteen og Den 
Nasjonale Jury. Det skal settes en forslagsfrist som ivaretar Nominasjonsutvalgets behov 
for forsvarlig saksbehandling før flertallsvalg skal finne sted. 
 
2. Nominasjonsutvalget skal innhente relevante opplysninger om kandidatene. Dersom 
Nominasjonsutvalget finner det nødvendig, har utvalget selv anledning til å innhente 
kandidater. 
 
3. Nominasjonsutvalget skal ved sin innstilling til medlemmene, sette sammen 3 
alternative forslag til Stipendkomité og 3 alternative forslag til Den Nasjonale Jury. Alle 
forslag skal være sammensatt på en slik måte at de har god faglig tyngde og størst mulig 
bredde, også med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. Kandidatenes 
organisasjonstilhørighet skal ikke tillegges betydning. En kandidat kan maksimalt foreslås 
til to av de tre alternativene til henholdsvis Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. 
Forslagene skal legges frem for medlemmene i flertallsvalg og de skal stemmes på i sin 
helhet. 
 
4. Dersom det mellom flertallsvalgene oppstår behov for å foreta suppleringsvalg til 
Stipendkomiteen eller Den Nasjonale Jury, skal Nominasjonsutvalget foreta valg av nytt 
medlem / personlig varamedlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Medlemmene og grunnorganisasjonene oppfordres nå til å foreslå kandidater. 
Grunnorganisasjonene har en sentral rolle i dette arbeidet, både med hensyn til å få 
medlemmene engasjert og selv engasjere seg.  
 
Vi minner om at grunnorganisasjonene må begrunne alle forslag, at alle kandidater skal 
være forespurt og at det tydelig skal fremkomme hvilket organ kandidatene foreslås til. 
Det må også oppgis hvilken faggruppe eller disiplin de arbeider innenfor.  
 
Det tas sikte på at nominasjonsutvalget trer sammen innen utgangen av august og at 3 
alternative forslag til Stipendkomité og 3 alternative forslag til Den Nasjonale Jury 
deretter fremlegges for NBKs medlemmer for valg. Medlemmene vil bli gitt anledning til 
å stemme på ett av de 3 fremlagte alternative forslagene til begge organer. 
Grunnorganisasjonene vil selvsagt bli videre informert om frister og formalia for den 
videre prosess så snart dette er aktuelt. 
 
Frist for å sende inn forslag til nbk@billedkunst.no er satt til 16. august 2017.  
 
Vi gjentar at vi oppfordrer medlemmer og grunnorganisasjoner til aktivt å komme opp 
med mange gode forslag som gjør at nominasjonsutvalgets jobb blir vellykket.  
Har dere noen spørsmål, ta kontakt med oss! 
 
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!  
 
Med vennlig hilsen for NBK 
Mari Aarre 


