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Statutter for Hydrogenprisen
Norsk Hydrogenforums pris for utmerkelse innen hydrogen
1. Prisen deles ut hvert år, og kan gå til én eller flere personer som har gjort en spesiell innsats
for, eller bidratt til ny kunnskap om hydrogen som energibærer:


Samfunnsmessig



Innen utdanning og forskning



Industrielt

2. Kandidater kan nomineres løpende, og styret i NHF vil bestemme en begivenhet i løpet av
året hvor Hydrogenprisen skal deles ut. Dette vil annonseres via mailinglister,
arrangementsinfo, hjemmeside og andre kanaler.
3. Kandidaten(e) må ha vært tilknyttet en norsk institusjon, eller være norsk statsborger og ha
utført arbeidet ved en utenlandsk institusjon/selskap for å komme i betraktning. Det stilles
ingen krav til forslagsstiller foruten at denne må gi Hydrogenforum tilgang til
arbeidet/innsatsen som skal vurderes, og en kort begrunnelse for forslaget.
4. Hydrogenforums styre utpeker en komité på 3 personer med forskjellig profesjonell
bakgrunn som skal vurdere de innkomne nominasjonene og treffe en bestemmelse i løpet
av 1-3 uker etter fristen. Det legges vekt på: 1) Relevans og betydning (for hydrogen som
energibærer); 2) Samfunnsmessig og/eller kommersiell nytteverdi; 3) Originalitet.
5. Alle forslagsstillere informeres om hvorvidt deres kandidater nådde opp, og kan be om kort
begrunnelse, men det gis ikke anledning til å klage på vedtaket. Habilitet hos
komitémedlemmene håndteres slik at disse plikter å opplyse resten av komitéen om
personlige og profesjonelle bånd til kandidatene. Dersom slike bånd eksisterer, skal
medlemmet avstå fra å promotere denne kandidaten.
6. Prisen, som er et kunstverk, deles ut på et arrangement valgt av Norsk Hydrogenforums
styre. Prisvinnere forplikter seg til å holde et relevant foredrag, med vekt på å sette arbeidet
inn i en større sammenheng.
7. Norsk Hydrogenforum skal arbeide for å skape publisitet rundt prisen og prismottakere
gjennom oppslag i media.
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