
JURYINNSTRUKS FJORDINGPRISEN 2023

1. FJORDINGPRISEN (Norsk Americana Forum) utnevner en fagjury og står fritt til å inkludere nye 

jurymedlemmer og/eller ta ut jurymedlemmer underveis i prosessen. Alle jurymedlemmer må sette 

seg godt inn i juryinstruksen.

Fagjuryen består av ti medlemmer - fem kvinner og fem menn. 

Følgende kategorier bedømmes av fagjuryen:

• Årets Låt

• Årets Nykommer

• Årest Album

• Årets utenlandske album

Medlemmene i fagjuryene vil få tilgang til jurysystemet i FJORDINGPRISEN 2023 der alle utgivel-

ser er tilgjengelige. Lytting foregår via streamingtjenestene Tidal, Spotify eller SoundCloud som er 

direkte linket til utgivelsene. Hvert jurymedlem foretar online avstemming i nettleseren. 

Habilitet:

Fagjuryen skal være sammensatt av medlemmer med høy kompetanse som kan bidra til et 

helhetsbilde for best mulig vurdering av den kategorien som skal bedømmes. 

Jurymedlemmer som har tilknytning til kandidater eller utgivelser, privat eller profesjonelt, plik-

ter å informere administrasjonen og øvrige jurymedlemmer om sitt private og/eller profesjonelle 

forhold til kandidaten. 

Medlemmene kan ikke være med å diskutere kandidater eller utgivelser som de har tilknytning til, 

privat eller profesjonelt, og kan heller ikke stemme på slike kandidater. 

Et snitt av de andres stemmer vil utgjøre den manglende stemme.
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Private og/eller profesjonelle forhold som skal meldes fra om er blant annet:

• påmeldte utgivelser hvor du har deltatt i forbindelse med innspilling eller utgivelse

• påmeldte utgivelser hvor du har økonomiske interesser

• påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som er du er i familie med og/eller du har

sosial omgang med

• påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som du jobber med

Som påmeldte regnes alle som er inkludert i en utgivelse.

Påmeldte artister/opphavere/produsenter/regissører som du har jobbet med tidligere, men ikke 

har tilknytning til nå, eller påmeldte som du kjenner, men ikke har sosial omgang med regnes i 

denne sammenheng ikke som omfattet av private eller profesjonelle forhold.

Tidsplan:

Det forutsettes at alle jurymedlemmene setter av tid til juryarbeid, og holder seg til oppgitte 

frister. Fagjurymedlemmene vil motta detaljert informasjon på mail med innstruksjoner i hvordan 

avstemmingen foregår online og hvilke frister som gjelder.

1. Runde:

Fagjurymedlemmene gir individuelle poeng via FJORDINGPRISEN 2023 sitt jurysystem. Det skal 

avgis poeng til alle utgivelser, med unntak til de kandidater du eventuelt har private og/eller pro-

fesjonelle forhold til. Beste karakter er ni poeng og dårligste karakter er ett poeng. Samme 

poengtall kan tildeles flere utgivelser. 

2. Runde:

De ti utgivelsene med høyest samlet poengsum går videre til runde to (dette antallet kan økes 

dersom noen av utgivelsene har fått samme poengsum). Fagjurymedlemmene gir deretter igjen 

individuelle poeng til de ti utgivelsene.
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3. Runde (eventuelt):

De fire utgivelsene med flest stemmer angir de nominerte i klassen, hvor vinneren er den som har 

fått flest stemmer. Dersom det ikke er mulig å kåre en vinner på grunn av lik poengsum blant de 

med flest poeng, gjennomføres det en siste runde hvor fagjurymedlemmene igjen gir individuelle 

poeng til de med høyest poengsum (poeng fra 1 - 4. plass).

Honorar:

Det utbetales kr 1 000.- i honorar som følge av deltakelse i fagjuryene. Hvert medlem av fagjurye-

ne vil dessuten få 2 billetter til utdelingsshowet og 2 festivalpass til FJORDINGFESTIVALEN 2023 

som gjennomføres dagen før og etter utdelingen.

Kriterier:

Fagjuryene skal foreta en helhetlig vurdering av utgivelsene, der det skal legges vekt på kunstne-

risk kvalitet og aktualitet.

Anonymitet og taushetsplikt:

Navn på fagjurymedlemmene vil bli offentliggjort i forbindelse med prisutdelingen. Jurymedlem-

mene har taushetsplikt om alt som foregår i forbindelse med juryprosessen.


