
 
 

Samarbetsavtal mellan Changemaker-nätverket och  
Kyrkans Utlandshjälp 

 
Godkänt på Changemakers medlemsmöte 7.4.2013 

 
 

Syftet med samarbetsavtalet är att definiera Kyrkans Utlandshjälps och Changemakers 

rättigheter, ansvar och beslutanderätt visavi varandra.  

 

1. Nätverkets skyldigheter gentemot Kyrkans Utlandshjälp  

 

A) Changemaker förbinder sig precis som Kyrkans Utlandshjälp till principerna för 

hållbart och humanitärt utvecklingssamarbete och ansvarsfull medelanskaffning. 

B) Changemaker informerar utan dröjsmål Kyrkans Utlandshjälp om eventuella 

stadgeförändringar.  

C) Changemaker gör sin årsplan och budget i samma tidtabell som Kyrkans 

Utlandshjälp.  

D) Changemaker ställer sin expertis kring frågor som gäller unga och unga vuxna till 

Kyrkans Utlandshjälps förfogande. 

E) Changemaker gör inga ställningstaganden i Kyrkans Utlandshjälps namn och 

sänder sina pressmeddelanden samt information om sina kampanjer till 

Utlandshjälpens kommunikationsavdelning. 

 

2. Kyrkans Utlandshjälps skyldigheter gentemot Changemaker  

 

A) Kyrkans Utlandshjälp respekterar nätverkets stadgar godkända på dess 

medlemsmöte.  

B) Kyrkans Utlandshjälp anställer Changemakers personal i samarbete med nätverket. 

Vid rekryteringar befullmäktigar teamet 1–2 representanter för nätverket att delta i 

hela rekryteringsprocessen.  

C) Nätverkets anställdas arbetsplats och institutionella stöd finns i anslutning till 

Kyrkans Utlandshjälps kontor. Ingen intern hyra betalas för lokalen. Dessutom kan 

Changemaker utnyttja Utlandshjälpens möteslokaler för sin egen mötesverksamhet.  

D) Kyrkans Utlandshjälps informatörer stöder i mån av möjlighet nätverkets 

kampanjarbete.  



E) Kyrkans Utlandshjälps utbildare och de som arbetar med påverkningsarbete 

utbildar i mån av möjlighet nätverkets medlemmar, stöder planeringen av 

kampanjer och informerar nätverket om sina egna utbildningar. 

F) En representant för Kyrkans Utlandshjälp har yttrande- och närvarorätt vid teamets 

möten, förutsatt att teamet meddelas på förhand.  

G) Kyrkans Utlandshjälps ledningsgrupp träffar teamet minst en gång om året.  

H) Ifall Kyrkans Utlandshjälps ledning har något att anmärka gällande Changemakers 

verksamhet, informeras teamet och Changemakers personal. Saken diskuteras på 

teamets möte och vid behov vid medlemsmötet. 

I) Kyrkans Utlandshjälp hör nätverket i frågor som gäller unga och unga vuxna. 

Ställningstaganden och initiativ till samarbete i Changemakers namn skrivs av 

nätverket. 


