Förhållningsregler för lokalgrupper
Godkända på Changemakers medlemsmöte 6.10.2012

Syftet med här dokumentet är att definiera det riksomfattande nätverkets och lokalgruppernas
rättigheter och skyldigheter visavi varandra samt vad som krävs för att grunda en ny lokalgrupp.

1. Att grunda en lokalgrupp
Ifall det ännu inte finns en Changemaker-lokalgrupp på orten kan tre eller flera personer grunda en
ny grupp. När en tillräcklig mängd grundande medlemmar är närvarande bör de:
A) Skriva en lista över de grundande medlemmarnas namn, födelseår, hemorter och epostadresser.
B) Välja en kontaktperson för gruppen som nätverket kan vara i kontakt med, samt en
ekonomiansvarig. Kontaktpersonen och den ekonomiansvariga kan vara samma
person. Kontaktpersonen kan senare bytas inom gruppen så ofta medlemmarna
önskar.
C) Sända ovan nämnda uppgifter till Changemakers kontor.
När gruppen registrerats som en Changemaker-lokalgrupp får den använda nätverkets namn och
grafiska profil. Gruppen får dessutom en egen e-postlista och en plats på Changemakers hemsida
med kontaktpersonens e-postadress för personer intresserade av lokalgruppen.
Lokalgruppen kan vara självständig eller fungera till exempel i anslutning till en församling eller
kommunens ungdomsarbete. Det är dock inte meningen att de anställda vid dessa instanser ska
bära huvudansvaret för verksamheten.
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2. Relationen mellan lokalgrupp och nätverk
Lokalgruppen verkar självständigt och besluter själv om sin verksamhet, som dock bör följa
nätverkets allmänna linje. Verksamheten styrs av Changemakers stadgar och av beslut tagna av
nätverkets medlemsmöte.

2.1 Nätverkets skyldigheter gentemot lokalgruppen
A) Lokalgruppen får tillgång till en e-postlista.
B) Nätverket håller kontakt med lokalgruppen. Både teamets lokalgruppsansvariga och
nätverkets anställda stöder lokalgruppen med olika saker och i olika situationer.
C) Lokalgruppen får tillgång till allt material producerat av Changemaker, bland annat
gällande nätverkets bestående teman.

2.2 Lokalgruppens skyldigheter gentemot nätverket
A) Lokalgruppen sänder årligen en verksamhetsberättelse och -plan till Changemakers
kontor.
B) Lokalgruppen strävar efter att ha en representant på nätverkets medlemsmöten.
C) Lokalgruppen verkar i enlighet med Changemakers stadgar och medlemsmötets beslut.
D) Lokalgrupperna fullföljer de målsättningar som nätverket slagit fast i sin strategi.
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