
STATUTER FÖR BIRGER NORMANPRISET !
I. Allmänna bestämmelser !
1  § Priset ska delas ut till en person, eller flera gemensamt, som verkat i Birger 

Normans anda. !
2  § Priset överlämnas vid Birger Normansällskapets (sällskapets) möte i samband med 

Birger Normans födelsedag den 30 juli (Birger Normandagen). !
Om pristagaren av synnerliga skäl är förhindrad att närvara vid Birger 
Normandagen, får priset delas ut vid annat tillfälle. Priset ska dock alltid delas ut 
under det kalenderår då pristagaren har utsetts. !

II. Om förslag till pristagare !
4  § Varje medlem av sällskapet har rätt att föreslå pristagare.  !
5  § Ett förslag till pristagare ska vara skriftligt, underskrivet av den eller dem som 

föreslår och innehålla en motivering. Förslaget inlämnas till styrelsen för Birger 
Normansällskapet (styrelsen). !

6 § Det sista tillfället varje verksamhetsår för att lämna förslag på pristagare är vid 
sällskapets årsmöte. I kallelsen till årsmötet ska det anges att medlemmarna får 
lämna förslag till pristagare, tid och form för sådana förslag samt 1 § i dessa 
statuter. !

7  § Vid årsmötet ska varje förslagsställare få tillfälle att presentera sitt förslag och 
motiveringen för det. Protokoll från årsmötet får dock inte innehålla uppgifter om 
vilka som föreslagits. !

III  Om styrelsens beredning och val av pristagare !
9  § Efter årsmötet ska styrelsen sammanställa alla förslag till pristagare som kommit in. 

Om det behövs ska den inhämta ytterligare underlag om inkomna förslag.  !
10 § Styrelsen utser pristagaren bland de föreslagna. Om inga förslag kommit in kan 

styrelsen utse en pristagare på eget initiativ. Styrelsen får också besluta att inget pris 
ska delas ut under verksamhetsåret. !
Pristagaren utses senast två månader efter årsmötet. Om någon i styrelsen begär 
det, utses pristagaren efter sluten omröstning. För att bli utsedd krävs mer än 
hälften av vid omröstningen avgivet antal röster. Vid lika röstetal utses det förslag 
som ordförande biträder.  !

11 § Styrelsen ska snarast efter att den utsett årets pristagare meddela namn och 
motivering till sällskapets medlemmar och till massmedia på ett lämpligt och 
verksamt sätt. !

IV. Avslutande bestämmelser !
12 § Utöver vad som stadgas i dessa statuter gäller sällskapets stadgar i tillämpliga delar. !
13 § Beslut om ändring av dessa statuter fattas av årsmötet efter förslag från styrelsen.


