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1. Formål 
Kristent Politi Lag ønsker å utbre kristne felleskap i politiet og hjelpe den enkelte med å 
bevare sitt trosliv. 
 
2. Medlemskap 
Polititjenestemenn/-kvinner i eller utenfor tjeneste, kan være medlemmer i KPL. 
Andre ansatte i politietaten, kan være medlemmer i KPL.  
Årskontingent fastsettes av årsmøtet. 
 
3. Organisasjonsform  
KPL er landsomfattende og skal oppfylle formålsparagrafen ved å: 

• Verve medlemmer og formidle medlemslister til hver enkelt 
• Hjelpe til med å danne lokale lag og grupper 
• Styrke fellesskapet mellom lokallagene og enkeltmedlemmene 

 
KPL skal være et arbeidsredskap for åndelig hjelp, veiledning og oppbyggelse.  
Lokale lag velger selv sin arbeidsform. De styrende organer er årsmøtet og styret. 
 
4. Årsmøte 
Årsmøtet er KPL`s høyeste myndighet.  
Med virkning fra 2010, holdes det årlig årsmøte innen utgangen av februar. 
 
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 
Innkalling til årsmøtet med saksliste skal være sendt ut innen 15.desember hvert år.  
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest to-2-uker før årsmøtet. 
Møteledelse ivaretas av styret. 
 
På ordinært årsmøte behandles: 

• Godkjenning av innkalling 
• Årsmelding fra styret 
• Regnskap  
• Budsjett  
• Innkomne saker 
• Valg av leder 
• Valg av styremedlemmer 
• Valg av revisor for ett år 
• Valg av 3 medlemmer til valgkomité for ett år 
• Retningslinjer for arbeidet kommende år 
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Forslag til vedtektsendringer må være skriftlig og sendes styret senest 1.desember.  
Forslag til vedtektsendring sendes medlemmene sammen med innkallingen. 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
 
 
5. Styret 
Styret har ansvar for at vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet blir fulgt opp.  
 
Styrets oppgave blir gjennom dette: 
- Forsøke å gi enkeltmedlemmer åndelig hjelp og støtte 
- Formidle informasjon og kontakt mellom lokallag og enkeltmedlemmer 
- Forvalte de økonomiske midler på en forsvarlig måte 
- Representere KPL utad 
 
Styret skal bestå av: 

- Leder som velges for 2 år. 
- 4 styremedlemmer som velges for 2 år 
- den til enhver tid valgte webansvarlig 
- valgte KPL studentrepresentant ved Politihøgskolene. 
 

To styremedlemmer har i fellesskap signaturrett. 
Styret konstituerer seg selv. 
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. 
Leder har dobbel stemme ved stemmelikhet 
 
6. Medlemsinfo 
Styret har ansvar for at KPL har oppdatert hjemmeside på Internett og skal besørge løpende 
informasjon til medlemmene via hjemmesiden.  
 
Styret har også ansvar for at medlemmer får tilsendt møteinnkallinger og månedsoppdatert 
medlemsliste via e-postadresse på arbeid, eller til privat e-postadresse for de som ikke er 
tilknyttet nettverket via arbeid. 
Styret kan utnevne frivillig redaktør av KPL`s hjemmeside, der stoff som legges ut skal 
godkjennes av styret. Redaktør er automatisk fullverdig medlem av det sittende styret. 
 
7. Oppløsning 
Oppløsning av KPL krever ¾ flertall på årsmøtet. 
KPL sine økonomiske midler og materiell overføres til veldedige formål etter vedtak på 
årsmøtet. 
 
8. Iverksettelse 
Denne vedtekt er revidert på KPL sitt årsmøte 2014 og iverksettes straks. 
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