Statutter for Språkrådets tegnspråkpris
1

Prisen og formålet

Språkrådet arbeider for å styrke og synliggjøre norsk tegnspråk. Språkrådet deler derfor annethvert
år ut en tegnspråkpris. Språkprisen skal medvirke til å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk.
Prisen kan deles ut på bakgrunn av ulike språktiltak.
Prisen gis som en pengesum og et diplom. Styret vedtar for hver gang prisen deles ut, hvor stor
summen skal være.
2

Hvem som kan få prisen

Språkprisen skal deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har
utmerket seg gjennom betydningsfull innsats for å fremme, utvikle eller bevare norsk tegnspråk.
Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.
Tilsatte i Språkrådet, medlemmer og varamedlemmer av styret og fagrådsmedlemmer i Språkrådet
kan ikke få prisen.
Prisen gis for et enkeltverk eller en større produksjon fra de siste fem årene, men kan også gjelde for
tidligere perioder når særlige grunner taler for det.
3

Forslag til kandidater

I samarbeid med juryen kunngjør Språkrådet prisen annethvert år og oppfordrer interesserte til å
komme med forslag om kandidater til tegnspråkprisen innen en fastsatt frist. Forslagene kan gjerne
være grunngitt. Juryen kan selv foreslå kandidater, i tillegg til at de vurderer innkomne forslag.
4

Jury

Styret i Språkrådet oppnevner en jury på fire personer til å vurdere kandidater. Funksjonstiden til
juryen er tre år, men medlemmene kan oppnevnes for mer enn én periode. For hver periode blir
minst ett medlem skiftet ut. Styret utpeker jurylederen. En rådgiver i Språkrådet fungerer som
sekretær.
Juryen bør ha inngående kunnskaper i og om tegnspråk og språkarbeid samt døvekultur og
samfunnsliv.
5

Innstilling

Juryen lager en innstilling til styret. Innstillingen skal være grunngitt.
6

Avgjørelse

Juryen skal være ferdig med arbeidet en måned før tildelingen. Innstillingen bør legges fram for
styret før vinnerne blir kontaktet. Styret bør varsles tidlig, slik at det gis mulighet til å delta på
prisutdelingen.
7

Utdeling

Språkrådet, ved styrelederen eller direktøren, kunngjør vinneren av tegnspråkprisen i forbindelse
med Døves kulturdager. Prisen deles ut av styrelederen eller direktøren.
8

Endring av retningslinjer

Disse retningslinjene kan endres av styret i Språkrådet.

