Regler for at kunne optages på Politiveteranernes Facebookside:

”POLITIVETERANERNE LUKKET GRUPPE ”

Siden kan søges på Facebook. Siden er en lukket gruppe, som man skal
ansøge om blive medlem af.

Formålet med siden er:
Politiveteranerne er tænkt som en dialog platform, hvor alle med en
positiv indstilling til det var være politiveteran er velkommen. Det er
således muligt for andre faggrupper end politifolk at blive optaget i
Politiveteranerne. Altså en side hvor det er muligt at udveksle erfaringer –
også på tværs af faggrupper.

§1
Foreningens definition på en politiveteran er:

”En polititjenestemand/kvinde der er afgået fra tjenesten som politimand/
kvinde, på grund af sygdom – enten fysisk eller psykisk”.

§2
Gruppens formål er:
1. At skabe mulighed for, at sygepensionerede og tjenestegørende
politifolk kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.
2. At skabe en positiv dialog platform på tværs af faggrupper.
3. At give mulighed for udveksling af erfaringer.
4. At give mulighed for, at skabe et socialt netværk på tværs af
faggrupper.
§3
Regler for at kunne være i gruppen ”Politiveteranerne:
1. Man skal fører en ordentlig og sober kommunikation.
2. Det er ikke tilladt at lægge opslag op, der har karakter af
kommercielt tilsnit / reklame.
§4
Kontingent:
200 kroner årligt.
Reg. nr.: 7242 Konto nr.: 1182097
Kontingent bedes indbetalt når man er optaget i gruppen.

§5

Følgende kan optages i Politiveteranerne:

1. Tjenestegørende politifolk der er sygemeldte, og som fortsat er i
ansat i politiet.
2. Politifolk der fortsat er tjenestegørende.
3. Alle der har en positiv tilgang til Politiveteranerne og til politiet som
helhed

§6
Administration af Politiveteranernes Facebook gruppe:
1. Det er til enhver tid den siddende bestyrelses ret, at afvise en
ansøger til foreningens grupper på Facebook. Bestyrelsen behøver
ikke, at begrunde et afslag til en ansøger. Bestyrelsen har
tavshedspligt i forhold til de afgørelser de måtte træffe.
2. Administratorerne af Facebook grupperne er udpegede af
bestyrelsen, og står til ansvar overfor bestyrelsen.
3. Administratorerne har mandat til, på ethvert tidspunkt at ekskludere
et medlem, hvis betingelserne for medlemskab ikke bliver opfyldt.
§7
Tilbud når du er medlem af Politiveteranerne:
1. Mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.
2. Mulighed for at møde ligesindede på tværs af faggrupper.
3. Mulighed for at netværke.
4. Mulighed for at få råd.

