
VEDLEGG 3 

 
STATUTTER FOR NFO-KLOSSEN. 

 
 
 
FORMÅL. 
 
1.  NFO-KLOSSENS formål er å fremme interesser for NFO`s virke og utøke forståelsen for 

organisasjonens arbeid. 
 
2.  Utdelingen har som siktemål å virke PR-fremmende og debattskapende. 
 
UTDELINGSPRINSIPPER. 
 
1.  Utdelingen skal skje maksimum en gang hvert år. 
 
2.  Hvis ingen kandidat finnes verdig skal ingen utdeling finne sted det året. 
 
3.  Hvis to kandidater finnes verdig samme år, skal en prioritering skje og kandidat nummer to 

eventuelt "lagres" til året etter. 
 
4.  NFO-KLOSSEN kan gies både til en institusjon eller organisasjon, såvel som 

enkeltpersoner. 
 
5.  Utdelingen skal under ingen omstendigheter ha en politisk markering. 
 
6.  Forslag på kandidater skal tilstiles NFO`s Sentralstyre og innholde følgende: 
 

1.  Kandidatens fulle navn. 
2. Fødselsdato. 
3. Yrke. 
4. Arbeidssted. 
5. Begrunnelse for innstillingen. 
6. Forslagsstillerens personalia. 

 
 
7.  NFO`s Sentralstyre skal forestå den endelige utvelgelse av årets kandidat. 
 
8.  Hvis en av Sentralstyrets medlemmer er kandidat, er denne inhabil ved valget. 
 
9.  Utdelingen skal søkes finne sted i årets siste kvartal. 
 
10. Utdelingen bør dekkes behøvelig av NFO`s eget presseorgan og opplysning om dette 

spredes så vidt mulig. 
 
11. Det skal føres "scrap-book" over mottagerne i henhold til punkt 6. med unntak av punkt 

6.6., og om mulig med foto av personen, gjerne under utdelingssermonien. 
 
12.  En mottager kan i prisippet få tildelt NFO-KLOSSEN flere ganger, men da bør en 

nødvendig tidsfaktor vurderes mellom utdelingene. 
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KRAV TIL KANDIDATUR: 
 
Som kandidat til NFO-KLOSSEN kan kun den/de i henhold til punkt 4.  under 
Utdelingsprinsipper aksepteres: 
 

1.  Som ved handling, ord og gjerning har fremmet NFO`s sak. 
2. Som uten å være forpliktet, har støttet NFO`s arbeid og prinsipper. 
3. Som har opptrådt  solidarisk overfor NFO i situasjoner da denne har hatt behov for 

dette. 
4. Som etter Sentralstyrets vurdering i særdeles grad har vært nyttig for NFO eller dens 

medlemmer. 
5. Sentralstyret bør, om mulig legge til grunn flere enn ett av de ovennevnte krav ved 

vurderingen av en kandidat. 
 
 
TILLEGG. 
 
Mottageren av NFO-KLOSSEN bør i rimelig grad og hvis mulig, kunne påregne NFO`s støtte 
om grunnlaget for tildelingen skulle medføre problemer for mottageren. 
 
 
 
 
  

...ooo000ooo... 
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