Vedtægter for Pædagogisk
LæringsCenterForenings Pris
§ 1 Pædagogisk LæringsCenterForenings Pris (PLCF-prisen) har til formål primært at fremme den kvalitative danske børnebogsproduktion.
§ 2 PLCF-prisen kan ikke søges – men gives som hædersgave - primært til en dansk, skønlitterær børnebogsforfatter, der har børn i den undervisningspligtige alder som sin overvejende læsergruppe.
§ 3 PLCF-prisen tildeles enten for en enkelt skønlitterær frembringelse eller for et forfatterskab - med
det formål at påskønne et initiativ, fremme et udviklingsforløb inden for børnelitteraturen eller støtte et
litterært eksperiment.
§ 4 PLCF-prisen kan efter omstændighederne også tildeles andre, som gennem deres virksomhed har
ydet en indsats, så denne opfylder formålsparagraffen for PLCF-prisen, således at prisen også efter
omstændighederne kan tildeles f.eks. et forfatterteam, en forfatter af fagbøger for børn, en børnebogsillustrator, en initiativtager til eller praktisk udformer af en forlagsproduktion eller lignende.
§ 5 I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en eventuel prismodtager er kvalificeret efter § 4, kan mindst 2 medlemmer af prisudvalget skriftligt henvende sig til Landsstyrelsen i PLCF med krav om, at Landsstyrelsen
afgør, om prismodtageren er kvalificeret i overensstemmelse med disse vedtægters § 4. Landstyrelsens
afgørelse, der skal foreligge senest 21 dage efter modtagelsen af den skriftlige henvendelse, er bindende for prisudvalget.
§ 6 Medlemmer af PLCF kan indsende forslag til prisvindere til prisudvalget. Forslag samt begrundelse
skal være prisudvalget i hænde senest den 1. maj det år, hvor prisuddelingen skal finde sted. Prisudvalget har ikke nogen forpligtelse til at vælge et af de indsendte forslag, men kan fremsætte eller indhente
nye forslag.
§ 7 Modtageren af PLCF-prisen udpeges af et prisudvalg bestående af 5 medlemmer af PLCF. 1 medlem
af prisudvalget udpeges af og blandt Landsstyrelsen i PLCF og fungerer som formand med pålæg om at
informere Landsstyrelsen om arbejdet i prisudvalget. Dette medlem af prisudvalget er ansvarligt for
igangsætning og koordinering af prisudvalgets arbejde. 1 medlem af prisudvalget, der skal være i besiddelse af en allround indsigt i dansk børnelitteratur, udpeges af Landsstyrelsen for PLCF. 3 medlemmer af prisudvalget vælges af og blandt PLCFs repræsentantskab på dettes ordinære møde.
§ 8 Prisudvalget fungerer uafhængigt af Landsstyrelsen i PLCF, og dens beslutninger skal ikke stadfæstes af denne (se dog § 5).
§ 9 Medlemmer af prisudvalget, der udpeges af Landsstyrelsen i PLCF, udpeges for 2 år. Medlemmer
af prisudvalget, der vælges af repræsentantskabet, vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted; dog kan
ingen af de valgte sidde i mere end 2 perioder i sammenhæng.
§ 10 PLCF-prisen kan ikke tildeles et medlem af prisudvalget.
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§ 11 Det er en betingelse for at modtage PLCF-prisen, at prismodtageren personligt møder op
ved overrækkelsen - undtaget dog force majeure.
§ 12 I forbindelse med uddelingen af PLCF-prisen kan prisudvalget foranledige, at en børnebogsillustrator - evt. en anden kunstner - fremstiller et litografi, et stykke grafik eller en anden kunstgenstand med
relation til årets prisuddeling, der kan mangfoldiggøres og evt. sælges.
§ 13 Børnebogsprisens størrelse fastsættes af PLCFs landsstyrelse.
§ 14 Alle udgifter i forbindelse med børnebogsprisen betales af PLCF.
§ 15 Disse vedtægter kan kun ændres på et ordinært repræsentantskabsmøde.
Vedtaget på Pædagogisk LæringsCenterForenings repræsentantskabsmøde den 25.10.15

