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STATUTTER FOR ’STOCKMANNS HAMMER’
Stiftet 5.september 2005

§1
Navn og sete
Prisen ’Stockmanns Hammer’ er vedtatt opprettet av Stiftelsen Byggfag i Oslo
den 5. september 2005

§2
Formål
’Stockmanns Hammer’s fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten for ansatte og
vilkårene for dette i Norge i arbeidslivet generelt og i byggebransjen spesielt, herunder å rette
søkelyset mot uheldige sider ved utviklingen, særlig ved å stimulere den levende debatt og den
uredde bruk av det frie ord.
’Stockmanns Hammer’ kan også støtte andre sider ved norsk kultur og samfunnsliv.
I særlige tilfelle kan ’Stockmanns Hammer’ bidra til å fremme ytringsfrihet i andre land.
’Stockmanns Hammers’bidrag skal være utdelingen av prisen ’Stockmanns Hammer’ og
eventuelt direkte støtte til særskilte prosjekter – eller uredde forkjempere for det frie ord.

§3
Styret
’Stockmanns Hammer’ ledes av styret i Stiftelsen Byggfag.
Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertall.
Det føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak.

§4
Styrets oppgaver
Med ’Stockmanns Hammers’ formål for øye skal styret i Stiftelsen Byggfag:
1.
representere prisen utad og ha ansvar for at prisen forvaltes tilfredsstillende,
2.
oppnevne jurymedlemmer for prisen og fastsette retningslinjer for disse,
3.
fastsette årsberetning og regnskap,
4.
fastsette honorarer,
5.
for øvrig treffe de vedtak som er nødvendige for driften av prisen Stockmanns Hammer.

§5
Habilitetsregler
Når det oppstår spørsmål om et jurymedlem er inhabil ved behandlingen av en sak, deltar
medlemmet ikke i behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Det enkelte jurymedlem har selv ansvar for å vurdere sin egen habilitet.
Erklæres jurymedlemmet inhabilt i saken, fratrer vedkommende rommet. Vedtak om å gi
økonomisk støtte, honorar eller pris i sak hvor et medlem er inhabil, krever enstemmighet i juryen.
Når et jurymedlem er inhabil fordi medlemmet eller noen av dets nærmeste har en fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i sakens utfall, bør medlemmet legge spørsmålet om saken
overhodet bør tas under behandling, frem for juryen til drøftelse. Dreier saken seg om direkte
økonomisk bidrag til en som står et jurymedlem nær, skal saken ikke tas under behandling.

§6
Firma og signatur
’Stockmanns Hammer’ forpliktes ved underskrift av styret i Stiftelsen Byggfag eller den/de
styret gir fullmakt.

§7
Prisutdelingen
Prisen deles ut en gang i året når juryen beslutter det.
Prisen er på kr. 20.000 samt et diplom og en hammer kalt ”Stockmanns Hammer”.
Prisen deles ut ved en høytidelig begivenhet med kulturinnslag i første halvdel av påfølgende år.

§8
Nominasjoner
Stiftelsen Byggfag skal hvert år innen den 31.januar sende ut melding til foreninger og
klubber i byggebransjen i Oslo og Østlandsområdet med oppfordring til å nominere kandidater
til prisen.
Stiftelsen Byggfag skal likeledes innen samme frist rykke inn annonser for prisen og oppfordring
til å fremme kandidater i LO-aktuelt og medlemsbladene til de lokale fagforeningene og klubbene
i Oslo- og Østlandsområdet.
Ut over dette står alle fritt til å fremsette forslag til prisvinner

§9
Juryen
Styret i Stiftelsen Byggfag skal utpeke en bredt sammensatt jury bestående av i minst 5
medlemmer med direkte eller indirekte kjennskap til forholdene i arbeidslivet generelt og
byggebransjen spesielt.
Styret i Stiftelsen Byggfag utpeker juryens leder.
Jurymedlemmene utpekes for 2 år om gangen.
Styrelederen i Stiftelsen Byggfag fungerer som sekretær for juryene.

§ 10
Juryens oppgaver
Juryens oppgave er å velge ut årets prisvinner blant de innkomne forslag.
Prisvinneren utpekes ved simpelt flertall.
Prisvinneren skal utpekes innen utgangen av juni.
Juryen skal fortrinnsvis utdele prisen til enkeltpersoner som ved å utvise personlig mot har rettet
søkelyset mot ulovlige og/eller kritikkverdige forhold i arbeidslivet generelt og i byggebransjen
spesielt.
§ 11
Valgkomité
Styret i Tømrer og Byggfagforeningen fungerer som valgkomite.

§ 12
Endring av vedtekter
Disse statuttene kan endres i henhold til vedtak i styret i Stiftelsen Byggfag.

Styret i Stiftelsen Byggfag:

______________________
Trond Gundersen, styremedlem

______________________
Morten Normann, styremedlem

_______________________
Egil Mongstad, styreleder

