Kommissorium for styregruppen for Menighedsnetværket i ELN
Vedtaget på Landsledelsesmødet den 6. maj 2013

1) Menighedsnetværkets grundlag og formål
Menighedsnetværket (MNV) er ELN’s netværk for menigheder og menighedslignende grupper af vidt
forskellig slags. MNVs tilsknyttede menigheder skal kunne tilslutte sig ELN’s formål og grundlag.
Styregruppen for MNV har ansvar for, at MNVs arbejde drives ud fra ELN’s formål og på ELN’s
grundlag, og for at det ikke kommer i modsætning til bestemmelser vedtaget af ELN’s landsledelse.

2) Styregruppens kompetencer
Når styregruppen bliver sammensat tilstræbes det, at følgende kompetencer så vidt muligt er til stede i
styregruppen:
•
•
•
•

Koordinator/formand
Ledererfaring/åndeligt lederskab
Sekretær/kontoropgaver
Inspiration - Innovation/nytænkning

3) Styregruppens sammensætning
Styregruppen består af syv medlemmer og er sammensat på følgende måde:
•
•
•
•

En af ELN’s ansatte er født medlem
Tre medlemmer vælges af Landsledelsen. Styregruppen kan komme med forslag til
Landsledelsen om, hvem det skal være.
Menighederne i Menighedsnetværket vælger på deres årlige Ledersamling tre medlemmer
til Styregruppen.
Alle medlemmer til styregruppen, bortset fra ELN’s ansatte, vælges for 2 år ad gangen og
kan genvælges.

4) Procedure for hvordan Menighedsnetværkets menigheder vælger tre medlemmer
til styregruppen
Ved valg til Menighedsnetværkets ledelse skal der være valg hvert år inden d. 1. december i valgåret
på et årligt møde. Hver menighed kan sende to personer med stemmeret, og der kan stemmes på det
antal, der skal vælges, nemlig to personer. Alle menighedsledelser har ret til at opstille kandidater, som

skal være udvalget i hænde senest 14 dage før valget. Hvis der er flere opstillet end dem, som skal
bruges, bliver de, som opnår færrest stemmer, suppleanter.

5) Styregruppens relation til den øvrige del af ELN
•

Landsledelsen (LL)
Styregruppen har overfor LL ansvar for, at Menighedsnetværkets arbejde drives ud fra
ELN’s formål og på ELN’s grundlag.
Styregruppen skriver en rapport til LL en gang om året. Desuden sendes referat fra
styregruppens udvalgsmøder til LL.

•

Vejlederrådet
Hvis menighederne og/eller dens præster/ledere i MNV ønsker åndeligt tilsyn eller åndelig
vejledning varetages dette af Tilsyns- og vejlederrådet.
Styregruppen og vejlederrådet aftaler, hvordan man fordeler ansvaret for den åndelige
linje hos Menighedsnetværkets menigheder.

•

PR-gruppen
Det er vigtigt at der er en god kontakt mellem ELN’s PR-gruppe og styregruppen, og at de
”gode historier” i menighederne i Menighedsnetværket bruges aktivt i PR-arbejdet.

•

ELN’s administration og økonomi
Hvis ikke andet er aftalt sørger styregruppen selv for administration af
Menighedsnetværkets arbejde. I nogle tilfælde vil administrative opgaver i
Menighedsnetværket og i ELN generelt overlappe hinanden. Da må det aftales mellem
styregruppen og ELN’s administration, hvem der løser hvilke opgaver.
Som en del af det samlede budget, laver ELN’s Landsledelse laver hvert år et budget for
Menighedsnetværkets arbejde. Senest 1. oktober kan styregruppen fremlægge
forslag/ønsker til den del af budgettet, som omhandler Menighedsnetværket.
Styregruppen har ansvar for at Menighedsnetværkets del af budgettet overholdes og kan i
øvrigt indenfor budgettets rammer handle, som man skønner rigtigt.

6) Styregruppen har følgende opgaver
• Koordinere arbejdet omkring MNV, herunder udforme rammer for samarbejdet og
fællesskabet i MNV.
• Være opsøgende i forhold til at få nye menigheder med i MNV.
• Modtage tilmeldinger fra menigheder, som ønsker at være tilknyttet MNV.
• Sikre at man i MNV kan få inspiration til at være menighed i mission. Desuden formidle
inspiration til liturgisk bevidsthed og/eller fornyelse.
• Arbejde for at man gennem MNV kan få ledertræning

• Give praktiske muligheder for – og inspirere til - at menighederne i MNV kan netværke
med hinanden lokalt, regionalt og på landsplan. Det kan fx ske ved,
o at man er sammen med andre menigheder
o gennem ELN’s intranet
o Man kan netværke fordi man geografisk er tæt på hinanden – eller ud fra fælles
interesser – eller ud fra menighedstyper.
• Arbejde for at der i MNV er konsulenthjælp af forskellig slags, som menighederne har
brug for.
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