Retningslinier for lokalkomiteer i Evangelisk Alliance
Evangelisk Alliances (EA) vedtægter § 5 giver mulighed for oprettelse af lokalkomitéer:
§5. Lokalkomiteer
Der kan for byer eller regioner oprettes Evangelisk Alliance lokalkomiteer, som varetager tilrettelæggelsen
af lokale EA-initiativer. Lokalkomiteer skal sammensættes og arbejde i pagt med EAs basis og formål og
skal forinden igangsætning være godkendt af bestyrelsen. Repræsentantskab og bestyrelse er ikke ansvarlig for lokalkomiteernes profil og aktiviteter, men bestyrelsen har en vejledende og konsultativ rolle i forhold til lokalkomiteerne.
1) Lokalkomiteer vokser frem på grundlag af lokale initiativer ud fra hvad lokale traditioner giver mulighed
for.
2) EAs bestyrelse står på forespørgsel fra en lokal initiativgruppe til rådighed med råd og vejledning i forbindelse med oprettelse af en lokalkomité. Såfremt det besluttes at oprette en lokalkomité gennemgår initiativgruppen sammen med bestyrelsen en individuel proces, hvor bestyrelsen sikrer, at lokalkomiteen får
en forståelse af, hvad det betyder at være en EA lokalkomité. Såfremt bestyrelsen finder, at lokalkomitéen mht. profil og aktiviteter følger det overordnede EA- sigte, kan der meddeles tilladelse til at benytte
EAs navn og logo i forbindelse med komiténs aktiviteter og udgivelser. Navn og logo kan alene benyttes
som kendemærker i forbindelse med aktiviteter, som er i overensstemmelse med EAs grundlag, formål og
profil.
3) Godkendte lokalkomitéer er automatisk associerede medlemmer af EA i Danmark. Som associeret medlem kan en lokalkomité sende én deltager til EAs årsmøde til deltagelse uden stemmeret.
4) Lokalkomiteer kan søge fuldt medlemskab af EA og hermed stemmeret i repræsentantskabet, jf. EA vedtægtens afsnit 3.1.
5) En lokalkomité inviteres til via en kort årsrapport holde EA-bestyrelsen orienteret om aktiviteter i løbet af
året samt anmelde navn og kontaktdata til komiteens kontaktperson.
6) EA i Danmark er ikke ansvarlig for aktiviteter i lokalkomitéer, hverken mht. teologisk indhold, organisering
eller finansiering.
7) Såfremt en lokalkomité kommer i uoverensstemmelse med EAs teologiske grundlag, formål og profil, kan
bestyrelsen fratage komitéen ret til at bruge EAs navn og logo. En sådan fratagelse af EA-status kan indankes for Repræsentantskabet.
Ved oprettelse af det nye EA videreføres eksisterende lokalkomitéer uændret, såfremt de er indforstået med
indholdet af nærværende retningslinier og indsender årsrapport for det seneste års aktiviteter samt udpeger
en kontaktperson til komitéen.

Godkendt af EAs repræsentantskab 8. april 2015

