Stipendordningen

Alternativ A

● NBKs administrasjon  oppfordre
grunnorganisasjonene om å foreslå
kandidater til stipendkomiteen.
Enkeltmedlemmer oppfordres til det
samme
NBKs administrasjon skal fastsette en frist for å
fremme forslag på kandidater,
Kandidatene skal selv oppgi hvilke fagdisipliner de
arbeider innenfor.

NBKs administrasjon skal utarbeide lister over
samtlige innkomne forslag på kandidater, med
opplysninger om kandidaten

Alternativ A
NBKs administrasjon skal innkalle
nominasjonsutvalget til møte

Nominasjonsutvalget skal, basert på de
innkomne kandidaters oppgitte fagfelt,
lage 5 ulike grupper med hver sin
kompetansetyngde

● Nominasjonsutvalget nominerer medlemmer og
varamedlemmer til stipendkomiteen,
som viser hvem som er nominert til ordinære
medlemsplasser og hvilke som er
nominert til varamedlemsplassene.

Alternativ A

NBKs administrasjon utarbeider brev
med informasjon om valgmåten, liste
over samtlige
foreslåtte kandidater og
nominasjonsutvalgets forslag,

Hvert stemmeberettiget medlem av NBK,
kan stemme på inntil 2 kandidater til
stipendkomiteen.

NBKs administrasjon foretar opptelling av de avgitte stemmer. Stemmene
telles opp således
at de to kandidater som får flest stemmer innen hver av de 5
kompetansegruppene, vil
utgjøre stipendkomiteens 10 ordinære medlemmer.
De neste i rangeringen i hver
kompetansegruppe blir henholdsvis 1. og 2. varamedlem.
Dersom to eller flere innen hver
kompetansegruppe oppnår stemmelikhet, avgjøres plasseringen ved
loddtrekning.

Alternativ B

Dersom nominasjonsutvalget etter at flertallsvalget har funnet sted, mottar skriftlig
henvendelse fra NBKs sentralstyre om å vurdere den valgte stipendkomiteens
sammensetning i forhold til spredning som nevnt i vedtektenes § 9-4,
plikter Nominasjonsutvalget å foreta en slik vurdering.
Nominasjonsutvalget kan, dersom utvalget finner henvendelsen fra NBKs sentralstyre
velbegrunnet, velge å skifte ut inntil 2 medlemmer fra 2 ulike kompetansegrupper. En
eventuell endring skal så langt mulig skje slik at den som innen kompetansegruppen
har flest stemmer etter vedkommende som skiftes ut, og som tilfredsstiller behovet, blir
valgt som ordinært medlem.
Nominasjonsutvalget plikter å gi en skriftlig begrunnelse, dersom det blir foretatt
endringer i valgresultatet i tråd med bestemmelsene i 5 og 6. Begrunnelsen vil bli
forelagt påfølgende landsmøte.

Den nasjonale jury

INSTRUKS NOMINASJONSUTVALGET - VALG AV DEN NASJONALE
JURY(Flertallsvalg)
Nominasjonsutvalget skal nominere 6 medlemmer med varamedlemmer til Den
Nasjonale Jury.
Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig,
geografisk og kulturelt mangfold.
Nominasjonsutvalgetskal, basert på de innkomne kandidaters oppgitte fagfelt, lage 6
ulike grupper med hver sin kompetansetyngde, som kandidatene så plasseres inn i.
Hver kompetansegruppe skal i størst mulig grad bestå av kandidater som
arbeiderinnenfor sammenlignbare fagfelt.
Nominasjonsutvalgetnominerer medlemmer og varamedlemmer til Den Nasjonale Jury,
således at det fremkommer av listen hvilken kandidat innenfor hver av de 6
kompetansegruppene som er nominert til ordinær medlemsplass, og hvilken kandidat
som er nominert til varamedlemsplass.

Forslag til vedtak:
Styret i BOA går inn for NBK ́s forslag
med alternativ B med utjevningsmekanisme

