
Norges Vels Gründerpris

Forslag til kandidat for tildeling av Norges Vels Gründerpris 
Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Prisen gis 
i form av en sølvmedalje. Den tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn,
organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Verdig innsats kan være verdiskaping gjennom bruk av lokale råvarer og ressurser på nye 
måter, utvikling av nye/eksisterende produkter i andres eller egen bedrift, fornybar energi 
eller andre miljøtiltak, gjerne innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser.

Les mer om kriterier i statuttene.

Forslagsstiller:

Postadresse:

E-post:

Telefon:

Kandidat:

Fødselsdato:

Postadresse:

Fyll ut opplysninger og begrunnelse. Opplysningene må kunne etterprøves.
Forslaget må signeres av minst to personer. 

Sendes til: Norges Vel v/ Eli Aaserud Heiberg, Postboks 115, 2026 Skjetten
eller: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no
 

Sted og dato

Signatur Signatur

Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten, Tel.: + 47 64 83 20 00, Faks: + 47 64 83 20 01, 
e-post: norgesvel@norgesvel.no, www.norgesvel.no



Kandidat til Norges Vels Gründerpris

Vi ønsker at 

tildeles Norges Vels Gründerpris med følgende begrunnelse:

Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten, Tel.: + 47 64 83 20 00, Faks: + 47 64 83 20 01, 
e-post: norgesvel@norgesvel.no, www.norgesvel.no



Gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje 
Statutter for tildeling av Norges Vels Sølvmedalje 
Vedtatt i direksjonsmøte 10.02.09.

I. Defnisjoner

1. Det Kongelige Selskap for Norges Vels Sølvmedalje er en erkjentlighets- og 
oppmuntringspremie.

2. Sølvmedaljen tildeles av Direksjonen i Norges Vel, etter enstemmig vedtak. 
Direksjonen tolker statuttene med endelig virkning.

3. Medaljen preges i sølv og følges av et diplom. Medalje og diplom blir 
mottakers eiendom.

II. Krav for tildeling
       

Mottakeren skal være en person som har gjort en spesiell innsats i eget 
lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. 
Innsatsen skal være framtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i 
lokalsamfunnet. 
Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

III. Framgangsmåte ved tildeling

1. Interne forslag: Direksjonen i Norges Vel kan på eget initiativ og på den måte 
de fnner hensiktsmessig innhente forslag på kandidater.

2. Eksterne forslag: Direksjonen kan også motta eksterne forslag på kandidater. 
Slike forslag må begrunnes i forhold til krav for tildeling. Opplysningene må 
kunne etterprøves, og forslaget skal være skrevet under av minst to personer.

IV. Andre bestemmelser

Tildelingen foretas ved en høytidelig anledning og gjerne i forbindelse med at 
innsatsen blir dokumentert.

Sølvmedaljen kan ikke tildeles post mortem.

Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten, Tel.: + 47 64 83 20 00, Faks: + 47 64 83 20 01, 
e-post: norgesvel@norgesvel.no, www.norgesvel.no


