
Att tänka på när du fyller i nomineringsformuläret 
Försök att skriva kort och kärnfullt. Använd inte länkar till hemsidor eller annat material, 
vi utgår endast från texten i formuläret. 
 

Jag vill nominera:

Motivering 
Varför tycker du att Norrbottens jämställdhetspris ska tilldelas den aktör som du nominerar? (Max 300 ord) 
 

Var i Norrbotten verkar den nominerade:



Huvudkriterier 
Effekt: Hur stor skillnad har bidraget som nominerats gjort för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens 
målgrupp? Vilka resultat har uppnåtts eller kan nås i framtiden? (Max 500 ord)



Långsiktighet: Hur lång tid har bidraget pågått och hur länge kommer effekterna finnas kvar? Hur ser aktören till 
att verksamheten blir hållbar över tid? På vilket sätt är bidraget en del av aktörens ordinarie verksamhet? (Max 500 ord) 



Meriterande kriterier 
Nytänkande: Har bidraget resulterat i innovativ utveckling, nya produkter, målgrupper eller andra förändringar? 
(Max 500 ord)



Samhällsutmaningar: Hjälper bidraget till att lösa utmaningar i samhället med hjälp av jämställdhet? 
Vilka utmaningar och på vilket sätt? (Max 500 ord)



Intersektionalitet: Alltid kön, men inte bara kön. Med jämställdhet som utgångspunkt, hur utmanar bidraget andra 
maktordningar? Exempel på andra maktordningar kan vara klass, etnicitet eller sexuell läggning. (Max 500 ord)



Jämställdhetsintegrering som strategi går ut på att göra jämställdhet till en del av processerna  
i den ordinarie verksamheten. På vilka sätt arbetar den nominerade med det ? (Max 500 ord) 
 



Kontaktuppgifter till den nominerade

Kontaktuppgifter till dig som nominerar (om du inte nominerar dig själv)

Namn

Epost

Telefon

Namn

Epost

Telefon
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Microsoft Office Word
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Luleå Tekniska Universitet
94720
277
95
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2002-12-02
2999-12-31
2005-08-15 13:49:00
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