REGLER FÖR ASFALTUTSKOTTETS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPRIS
(godkända vid ordförande- och sekreterarmötet den 3.5.1995)

Målsättning med priset:
Genom att utdela priset vill NVF:s asfaltutskott:
- betona betydelsen av FoU för hela branschen
- visa branschens positiva inställning till FoU-verksamhet
- ge möjlighet för speciellt yngre forskare att komma fram
- lyfta fram och sprida kunskap om intressanta FoU-projekt på en Nordisk arena
- höja kvaliteten och utbytet på förbundsutskottsmötet
Kriterier för valet:
Vid bedömningen av de projekt som presenteras skall man speciellt beakta huruvida projektet:
- har positiv betydelse för utvecklingen av asfaltbeläggningar
- på sikt kan ge ekonomisk nytta och ha marknadspotential
- har nyhetsvärde
- är förankrat i verkligheten (ej forskning för forskningens skull)
Dessutom skall man fästa vikt vid huruvida forskaren lyckas presentera sin forskning så att den blir
förstådd också
av en lekman.
Valprocedur:
De nationella utskotten tar ställning till de projekt som inlämnats och med de uppgifter de fått och den
kunskap de har om de personer och projekt som är aktuella väljer de den nationella representanten.
De nationella representanterna presenterar ett skriftligt sammandrag av sin forskning på ett "Nordiskt" språk
och med en längd av 2 - 5 sidor. Detta levereras till samtliga avdelningsutskott via respektive lands
sekreterare senast två veckor före förbundsutskottsmötet.
Vid förbundsutskottsmötet har varje nationell representant 20 minuter till sitt förfogande för att presentera
sin forskning. Det skall vara möjligt att använda all slags AV-teknik mm. för denna presentation såsom
overheads, diabilder, video mm.
På basen av den skriftliga och muntliga presentationen väljer förbundsutskottet fram årets vinnare. Varje
lands avdelningsutskott ger 3, 2 respektive 1 poäng åt de i deras tycke tre bästa bidragen dock så att ingen
röstar på det egna landets bidrag. Respektive lands sekreterare meddelar de nationella poängtalen åt
förbundsutskottssekreteraren som räknar ihop dessa. De totala antalet poäng avgör valet. Om poängen faller
jämt mellan de bidrag som erhållit mest röster avgör förbundsutskottsordföranden valet.
Utnämning:
Vinnarens namn kungörs vid festmiddagen efter det egentliga förbundsutskottsmötet. Han/hon erhåller
"Asfaltutskottets forsknings- och utvecklingspris" typ; "Asfaltutskottets forsknings- och utvecklingspris
1995". Några andra och tredje placeringar kungörs inte. Vinnaren erhåller ett diplom och en prissumma på
10.000 SEK. Värdlandet står för prissumman och bakar vid behov in den i deltagaravgiften.

