Grunnregler for

KRISTELIG PRESSEKONTOR (KPK)
Vedtatt av Kristelig Pressekontors generalforsamling 26.02.86
med endringer på generalforsamlingen 13.03.90.
§1

Kristelig Pressekontor for Norge, som ble opprettet på Geilo i 1914, eies i fellesskap
av de organisasjoner og virksomheter som
a) av Kristelig Pressekontors generalforsamling innbys eller godkjennes som eiere,
og som
b) gjør vedtak om tilslutning til Kristelig Pressekontor i samsvar med disse regler.

§2

Kristelig Pressekontor er et nyhets- og reportasje- og informasjonskontor som står til
tjeneste for eierorganisasjonene. Dets virksomhet drives på evangelisk grunn i samsvar
med retningslinjer gitt av generalforsamling og styre.

§3

Kontorets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er
sammensatt av maksimum to representanter for hver eierorganisasjon og møtes hvert
annet år innen utgangen av april måned. Hvert medlem (organisasjon/virksomhet) har
én stemme.

§4

Generalforsamlingens oppgaver er
a)
b)
c)
d)

å velge styre for Kristelig Pressekontor
å behandle styrets beretning om virksomheten i siste toårsperiode
å godkjenne regnskapet for siste toårsperiode
å godkjenne søknader om medeierskap, eventuelt gjøre vedtak om å innby nye
organisasjoner til medeierskap
e) å behandle saker som forelegges generalforsamlingen av styret
f) å behandle eventuelle forslag til endringer av disse grunnregler
Alle vedtak på generalforsamlingen gjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet
gjør ordstyrerens stemme utslaget. Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved
loddtrekning.
§5

Generalforsamlingen velger styre for fire år. Styret har tre medlemmer. Redaktøren
møter i styret uten stemmerett. Ved særskilt valg velges det to varamedlemmer for to
år. Styremedlemmene kan ikke gjenvelges ut over to perioder.
Styret konstituerer seg selv.

§6

Styret har til oppgave
a)
b)
c)
d)

å utarbeide retningslinjer for den redaksjonelle virksomhet
å vedta årlige budsjetter for kontorets drift
å ansette redaktør og fastsette stillingenes omfang
å ansette andre medarbeidere ved kontoret

e) å forberede generalforsamlingen, blant annet ved senest en måned i forveien å
varsle eierorganisasjonene om tid, sted og dagsorden. Sakspapirer sendes senest 14
dager før generalforsamlingen.
§7

Spørsmål som en eierorganisasjon ønsker behandlet på generalforsamlingen, sendes
styret senest én måned før generalforsamlingen finner sted.

§8

Ekstraordinær generalforsamling holdes
a) når styret forlanger det, eller
b) når minst fem av eierorganisasjonene krever det.

§9

Oppløsning av Kristelig Pressekontor kan besluttes av generalforsamlingen ved 2/3
flertall etter å være behandlet og anbefalt av foregående ordinære generalforsamling.
Kontorets eiendeler tilfaller i tilfelle eierne i forhold til deres innbetalte bidrag til
kontoret de siste fire år.

§ 10

For kontorets virksomhet og eierforhold gjelder lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6
så langt den er forenlig med bestemmelsene i disse grunnregler.

