Vedtekter for Kriminalteknisk Forum
§ 1 Navn
Kriminalteknisk Forum. (KTF).

§ 2 Formål
KTF har som formål:
a. å heve kunnskapsnivået innen disiplinen kriminalteknikk, samt utveksling av
erfaringer innen faget, nasjonalt og internasjonalt.
b. å fremme forståelse i etaten for kriminalteknikk.
c. å informere om nye arbeidsmetoder o.l.
d. å arbeide for regelmessige kriminaltekniske konferanser.
e. ikke å befatte seg med fagforeningsarbeid.
f. å informere om generelle vernetiltak og skadelige stoffer kriminalteknikere kan
komme i befatning med.

§ 3 Organer
KTFs øverste myndighet er årsmøtet. Den daglige ledelse av KTF er tillagt det valgte
styret.

§ 4 Medlemskap
Som medlem kan opptas ansatte i politi- og lensmannsetaten med interesse for
kriminalteknikk. Personer i stillinger som direkte berører det kriminaltekniske
arbeidsfelt kan gis anledning til medlemskap. Medlemskapet anses som opphørt dersom
det ikke er betalt kontigent i løpet av siste år.
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for et år av gangen.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er KTFs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Tid
og sted bestemmes av styret. Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Årsmøtet
innkalles med minst 6 ukers varsel. Forslag må være styret i hende minst 4 uker før
årsmøtet.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
• Vedta dagsorden.
• Behandle og gjøre vedtak i saker som er oppført på dagsorden.
• Godkjenne regnskap.
• Vedta budsjett.
• Vedta årsplan.
• Foreta vedteksendringer.
• Velge styret bestående av:
Leder, velges for et år.
Nestleder, sekretær, medlemsforvalter og 2 styremedlemmer, velges for to år av gangen
slik:
1. år: sekretær og 2 styremedlemmer,
2. år: nestleder og medlemsforvalter.
• Velge 2 vararepresentanter til styret.

• Velge 2 revisorer med 1 vararepresentant.
• Velge valgkomite bestående av 3 medlemmer.
• Øvrige tillitsmenn og redaksjonsutvalg velges for 1 år av gangen.
Lederen eller medlem av styret som går ut ved valget på årsmøtet søkes innvalgt i
valgkomiteen for neste periode. Nyvalgt leder fremmer eventuelt slikt kandidatur.
§ 8 Styret
Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene hvorav leder eller nestleder er
tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 9 Styrets oppgaver
• Lede KTF mellom årsmøtene og trekker opp planer for den videre drift.
• Planlegge, informere og innkalle til medlemsmøter.
• Forvalte KTFs midler i henhold til budsjett.
• Legge fram regnskap og beretning for siste år.
• Engasjere foretningsfører.
• Representere KTF utad.
• Behandle og treffe avgjørelser i saker som ikke naturlig hører inn under årsmøtet.
• Avgjøre søknader om medlemskap.
• Avgjøre søknader om stipend.
• Innstille og tildele æres- og hedersbevisninger.
• Innstille til æresmedlemsskap i KTF.
Styret har bevilgende myndighet.

§ 10 Revisjon
Revisjonen skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med krav til ordentlig
regnskapsførsel. Det skal føres regnskapsprotokoll. Regnskaper skal undertegnes av
leder, kasserer og revisorer. Regnskapet skal legges fram for årsmøtet.

§ 11 Vedteksendringer
Vedteksendringer kan vedtas med flertall på årsmøtet. Forslaget må være tilgjengelig for
medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.
§ 12 Oppløsning
KTF kan oppløses ved 2/3 flertall på 2 påfølgende årsmøter.
Sist revidert på årsmøtet i 2010

