Retningslinjer for associerede medlemmer af Evangelisk Alliance
Evangelisk Alliances medlemskreds består fortrinsvist af kirkesamfund og kirkelige organisationer, der er ramme
for menigheder, menighedslignende fællesskaber, EA-lokalkomiteer, missionskredse m.v. Organisationer, netværk, arbejdsfællesskaber m.v., der ikke kan optages som almindelige medlemmer af EA, kan søge medlemskab
som associerede medlemmer.
EAs vedtægter giver mulighed for at optage associerede medlemmer af EA i henhold til afsnit 4.1 og 4.2 i vedtægterne. Repræsentantskabet har fastlagt følgende generelle retningslinjer for optagelse af associerede medlemmer:
Hensigten med at kunne opnå associeret medlemskab af EA er, at den pågældende ansøger herved
•
•

i forhold til omverdenen kan signalisere et kirkeligt tilhørsforhold til EA
i forhold til EA markerer, at man stiller sig til rådighed for samarbejde med og betjening af mennesker og
grupper i EAs netværk med særlige kompetencer, som er relevante i forhold til EAs formålsparagraf.

Associerede medlemmer vil således fungere som EAs forlængede arme med en mangfoldighed af tjenester og
nådegaver, som vil være med til at vitalisere EA som netværk og samarbejdsredskab. Indirekte bliver de "repræsentanter" for EAs mål og værdier. Derfor er det væsentligt, at de både i ord og handling afspejler EAs grundlag,
formål og samarbejdsånd.
1. Ansøgning om associeret medlemskab indsendes til bestyrelsen for EA, med redegørelse for ansøgerens
baggrund, arbejdsgrundlag og nuværende aktiviteter - samt en bekræftelse af, at ansøgeren kan tilslutte
sig EAs formål og arbejdsgrundlag jf. vedtægterne.
2. Ansøgning behandles af bestyrelsen, som godkender eller afviser den på grundlag af repræsentantskabets
retningslinier herfor.
3. Associeret medlemskab giver ret til på ansøgerens publikationer at skrive "Associeret Evangelisk Alliance i
Danmark" og benytte EAs logo.
4. Godkendte EA-lokalkomitéer er automatisk associerede medlemmer af EA. Lokalkomitteer kan også søge
fuldt medlemskab af EA.
5. Status som associeret medlem kan opretholdes så længe medlemmet aktivt bidrager til EAs formål med
rammer og aktiviteter, som er til gavn lokalt, regionalt eller nationalt.
6. Såfremt et associeret medlem kommer i uoverensstemmelse med EAs teologiske grundlag og profil, kan
bestyrelsen fratage komitéen ret til at bruge EAs navn og logo. En sådan fratagelse af EA-status kan indankes for Repræsentantskabet.
7. Associerede medlemmer opfordres til at deltage i EAs årsmøde. De har taleret, men ikke stemmeret.

Vedtaget af Evangelisk Alliances Repræsentantskab, den 8.april 2015.

