
Vedtekter for Friskoleprisen –  

En pris til minne om Hans Bovims innsats for norsk friskole 
 

 

1. Friskoleprisen - En pris til minne om Hans Bovims innsats for norsk friskole er etablert av 

Kristne Friskolers Forbund (heretter forkortet til KFF) ved vedtak i representantskapet 26. 

oktober 2011 etter innstilling fra forbundets styre 13. september 2011. Prisen er knyttet til 

Hans Bovims navn for å hedre ham for det arbeidet han gjorde ved etablering og drift av 

enkeltinstitusjoner, men i første rekke for innsatsen for friskolesaken og den kristne 

begrunnelsen av denne.  

 

2. Formålet med prisen er både å gi et synlig uttrykk for anerkjennelse overfor personer og 

institusjoner som på en spesiell måte har utmerket seg eller utmerker seg ved å gjøre en 

betydelig innsats og å inspirere til innsats for den kristne friskolesaken. Den skal også bidra til 

å gi saken oppmerksomhet både innad og i andre kretser enn de som er direkte knyttet til den 

kristne friskolebevegelsen.  

 

3. Friskoleprisen kan deles ut årlig til en eller flere personer eller institusjoner.  

 

4. Styrene for medlemsskolene i KFF og KFFs styre, tidligere prisvinnere og tidligere 

styremedlemmer i KFF inviteres hvert år til å fremme forslag om kandidater til prisen. Andre 

som vil foreslå sender forslag til komiteen uten spesiell invitasjon. Forslagene skal være 

begrunnet og følges av en presentasjon av kandidaten(e).  

 

5. En friskolepriskomité oppnevnt av KFFs styre, fatter vedtak om hvem som skal få prisen.   

 

6. I forbindelse med overrekkelsen blir komiteens egen begrunnelse for valg av prismottaker 

presentert. Komiteen skal ikke selv kunngjøre hvem som er forslagsstiller(e). Som en del av 

arrangementet der prisoverrekkelsen finner sted, holder den som får prisen eller en 

representant for denne hvis det er en institusjon, en forelesning. Temaet for forelesningen skal 

være innen friskolesaken i vid forstand og bestemmes av prismottakeren. KFF velger tid og 

sted for prisutdelingen og er ansvarlig for arrangementet. 

 

7. Prisen består av et diplom der vinnerens navn samt årstallet for pristildelingen er påført, og av 

en pengesum. Pengene kan mottakeren disponere enten til en studiereise eller til et 

forsknings- eller utviklingsprosjekt. Det skal bl.a. av skattemessige årsaker leveres et notat på 

minst to sider med redegjørelse for studiereisen eller utviklingsprosjektet.  

 

8. Medlemmene i komiteen som får ansvaret for prisutdelingen og et varamedlem oppnevnes av 

styret for KFF. Det tilstrebes kjønnsbalanse. Komiteen består av fire medlemmer. Hvert 

medlem har en funksjonstid på fire år. Ved første tildeling oppnevnes to av medlemmene for 

to år. Varamedlemmet oppnevnes for to år. Komiteen konstituerer seg selv og skal ha en leder. 

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

 

9. Friskolepriskomiteen har ansvar for vedtak om og gjennomføring av:  

- bekjentgjøring av at det er anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til prisen, 

minst fire mnd før utdelingen, og til hvem forslagene skal sendes, 

- valg av prismottaker,  

- hvem som skal foreta selve overrekkelsen, 



- utarbeide en begrunnelse for valg av prismottaker som skal offentliggjøres, og ha ansvar for 

gjennomføringen av prisoverrekkelsen og prismottakerens forelesning. 

- Det tilstrebes consensus i beslutningene.   

 

10 KFFs styre har, når det gjelder prisutdelingen, ansvar for:  

- fastsetting av vedtekter for Friskoleprisen, 

- oppnevning av komiteen som foretar pristildelingen, 

- utforming av diplomet som prismottakeren skal få, 

- finansiering av prisen, herunder forslag til størrelsen på beløpet som deles ut det enkelte 

år og vedtas av representantskapet i KFFs budsjett, 

- vedtak av rammebudsjett for komiteens arbeid, evt bare klargjøring av komiteens 

økonomiske handlefrihet, 

- å avgjøre tid og sted for prisutdelingen, og for det arrangementet som prisutdelingen og 

prismottakerens forelesning er en del av. 

 

11 KFFs sekretariat er komiteen behjelpelig med praktiske oppgaver etter avtale: 

- adresser til innsamling av forslag på prisvinnere,  

- arrangement av komitémøter kan foregå på KFFs kontor,  

- klargjøring av diplom,  

- planlegging, bekjentgjøring og gjennomføring rundt prisoverrekkelsen.     

 

 

 

 
Vedtatt 2011 av KFFs styre, framlagt samme år for representantskapet. Siste styrebehandling 10/3-2016. 

 


