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Juryinstruks for Spesialjuryen — Spellemann 2021 

Alle jurymedlemmer må sette seg godt inn i juryinstruksen, og være godt  
forberedt til jurymøter. Spesialjuryen består av ti til tolv medlemmer.  
 
Følgende kategorier bedømmes av Spesialjuryen: 

Kategori Beskrivelse Kriterie 

Årets Spellemann Utøver(e) som har utmerket seg særskilt i 
året som har gått. 

Kåres på fritt grunnlag. 

Årets Hederspris  Kåres på fritt grunnlag. 

 
 
Habilitet: 
Spesialjuryen skal være sammensatt av medlemmer med høy kompetanse som kan bidra til et 
helhetsbilde for best mulig vurdering av de kategorier som skal bedømmes. Styret har tillit til at 
medlemmene som inngår i Spesialjuryen evner å sette til side særinteresser i juryarbeidet, samtidig som 
størrelsen på juryen skal sikre at ingen av medlemmene individuelt skal ha direkte påvirkning på 
resultatet. 
Medlemmene kan ikke melde inn personer eller utgivelser som de har tilknytning til, privat eller 
profesjonelt. 
Medlemmene kan imidlertid være med å diskutere og bidra i avstemming av personer eller utgivelser som 
nevnt over som er meldt inn av andre medlemmer av juryen, men de må gjøre de øvrige medlemmene av 
juryen oppmerksomme på sitt private eller profesjonelle forhold til kandidaten. 
 
Tidsplan:  
Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte møtetider og 
frister. 
Det blir satt opp møte for Spesialjuryen i desember for kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris. 
Møtene ledes av en nøytral person fra administrasjonen. 
 
Kåring av Årets Spellemann og Årets Hederspris – januar: 
1. Jurymedlemmene melder inn til administrasjonen i forkant av møtet: 

• minst 1 forslag til kandidat for Årets Spellemann med begrunnelse 
• minst 1 forslag til kandidat for Årets Hederspris med begrunnelse 

 
2. Administrasjonen formidler liste over innmeldte forslag – inkludert eventuelle forslag fra andre enn 

juryen – til alle jurymedlemmer i forkant av møtet.  
 

3. Prosedyre for jurymøte: 
• Presentasjon av jurymedlemmer og opplysning om eventuelle private og/eller profesjonelle forhold 

til aktuelle kandidater. 
• Innmeldte kandidater diskuteres og reduseres til 2. Ved uenighet foretas individuell rangering av de 

aktuelle kandidatene. De to kandidatene med laveste sum går videre til avstemming. 
• Avstemming: Kandidaten med over 50 % av stemmene kåres til vinner. 

 
Honorar: 
Det utbetales ikke honorar som følge av deltakelse i Spesialjuryen, men hvert medlem av Spesialjuryen vil 
få 2 billetter til show og fest. 
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Anonymitet og taushetsplikt: 
Navn på spesialjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen. Jurymedlemmene 
har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen. 


