Nominera din kandidat till
ÖSTERSJÖFONDENS PRIS 2017

INBJUDAN

Östersjöfonden har glädjen
att inbjuda till nominering av
kandidater till stiftelsens pris 2017.
Priset delas årligen ut till en person,
institution eller organisation som
utfört betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.

Östersjöfondens pristagare
får prispengar och diplom och
även den åländska formgivaren
Minna Rundbergs glasskulptur.

Vem kan nomineras?
Kandidater, som på olika sätt och på
olika plan bidrar till att Östersjöns
tillstånd förbättras, kan nomineras
till Östersjöfondens pris 2017.
Det kan handla om personer eller
organisationer, som arbetar med
praktiska och/eller tekniska lösningar på miljöproblem.
Det kan handla om kandidater,
som är aktiva inom vetenskap och
forskning, i någon miljörörelse eller
i kulturlivet eller om administratörer
och beslutsfattare i både näringsliv
och offentlig förvaltning.
Kandidaterna skall representera
någon av de nio Östersjöstaterna.
Det är inte tillåtet att nominera sig
själv. Nomineringar gjorda av familjemedlemmar, chefer eller medarbetare i samma organisation som
kandidaten accepteras inte.
Den som nominerat vinnande kandidat deltar kostnadsfritt i prisutdelning och bankett i Mariehamn.

Hur sker nomineringen?
Nomineringen görs på svenska eller
engelska senast den 18 november
2016 via Östersjöfondens hemsida.
I nomineringen skall det klart och
tydligt framgå vad kandidaten
åstadkommit och vilken betydelse
det har haft för miljön i Östersjön.
Det är önskvärt att åtminstone ett
utlåtande av en fristående referensperson, som förklarar och uttrycker
sitt stöd för kandidatens arbete,
bifogas.
Alla inkomna förslag administreras
och bearbetas av Östersjöfonden.
Inlämnade uppgifter behandlas
konfidentiellt , men fonden förbehåller sig rätten att publicera namnen på de inkomna förslagen.

www.ostersjofonden.org

När tillkännages pristagarna?
Utdelningen av prisen sker under
högtidliga former den 12 maj 2017
på Alandica kultur och kongresshus
i Mariehamn, Åland. Pristagarna
tillkännages en månad före prisutdelningen.
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Östersjöfonden
Stiftelsen främjar och stöder
vetenskaplig forskning och annan
verksamhet som rör skyddet av
Östersjöns miljö. Stiftelsens ändamål förverkligas genom beviljande
av stipendier, pris och understöd för
vetenskaplig forskning och teknologi eller för publiceringsverksamhet, åtgärder, initiativ eller annan
verksamhet som på ett avgörande
sätt främjar skyddet av Östersjöns
miljö.

Grundare av Östersjöfonden
Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en
privat donation på en halv miljon
euro av affärsmannen och kommerserådet Anders Wiklöf.
Stiftelsen har sedan dess framgångsrikt bedrivit sin verksamhet
med stöd av företag, organisationer
och privatpersoner.
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För mer information kontakta: Lotta Nummelin, VD
tel +358 (0)18 15 270 e-post: lotta.nummelin@ostersjofonden.org

c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 35
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland

