DIS-Hordalands Hederspris
1. Statuttene gjelder for DIS-Hordalands Hederspris
2. Hedersprisen kan tildeles medlemmer av DIS-Norge eller samarbeidende
foreninger/institusjoner. Å kvalifisere til Hedersprisen krever en ekstraordinær innsats som er
beskrevet nedenfor. Det er ingen automatikk i at priser deles ut årlig, men kun når det er
funnet verdige kandidater.
3. DIS-Hordalands Hederspris kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid og
uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for DISHordaland og/eller regionen. DIS-Hordalands Hederspris kan deles ut enten for utførelse
av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i foreningen over tid.
4. Hederspriskomiteen er valgkomiteen og én representant fra styret. Personer som velges til
komiteen bør være personer som har oversikt over foreningens aktiviteter, liv og historie, og
dermed har et godt grunnlag for å bedømme personene.
5. Forslag til kandidater kan fremmes av DIS-Hordalands styre, lokalgrupper,
enkeltmedlemmer i foreningen eller hederspriskomiteen selv. Oppfordring om å foreslå
kandidater skal med jevne mellomrom kunngjøres gjennom foreningens informasjonskanaler.
6. Forslag til kandidater må sendes til hederspriskomiteen. Alle forslag må inneholde
nødvendige opplysninger om kandidaten og en begrunnelse for at vedkommende er foreslått.
Komiteen vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om
kandidaten. Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag.
Komiteens vedtak om tildeling er endelig, og blir oversendt styret til orientering.
7. Det bør være en festlig og høytidelig ramme rundt overrekkelsen av DIS-Hordalands
Hederspris. Vanligvis vil tildelte hederspriser bli overrakt under jubileumsarrangementer,
slektsforskerdagen, eller andre arrangementer i regi av DIS-Hordaland. Overrekkelsen av
hedersprisen skal foretas av DIS-Hordaland leder eller en person utpekt av denne,
eksempelvis lederen av hederspriskomiteen.
8. Hederspriskomiteen skal føre protokoll over alle tildelinger av DIS-Hordalands
Hederspriser slik at man til enhver tid har oversikt over hvem som har mottatt hvilken pris
og når dette har funnet sted.

