VEDTÆGTER for Kirkens Korshærs storkreds- og regionsudvalg

Formål
Kirkens Korshærs målsætning er at yde hjælp til nødstedte mennesker, jf. Grundregler for Kirkens Korshær
afsnit 1, § 3 stk. 1. For at støtte dette arbejde oprettes storkredse og regionsudvalg, jf. Grundregler for
Kirkens Korshær afsnit 5, § 9 stk. 1.
§ 1 Storkredsudvalgene varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredsene Kirkens Korshærs lokale
interesser og laver forskellige former for støtte- og oplysningsarbejde – gerne i samarbejde med folkekirkens
menigheder og andre lokale partnere – for på den måde at skaffe økonomiske midler og lokal opbakning til
Kirkens Korshærs arbejde. Alle former for støttearbejde i områder, der ikke har korshærsråd, bør være
repræsenteret i storkredsudvalgene.
§ 2 Hvert enkelt storkredsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have.
§ 3 Storkredsudvalgene supplerer sig selv. Der tilstræbes en ligelig repræsentation såvel geografisk som
aldersmæssigt.
§ 4 Storkredsudvalgene vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter selv de til
arbejdets varetagelse nødvendige udvalg.
§ 5 Hvert storkredsudvalg sender en repræsentant til det årlige repræsentantmøde, som afholdes i forbindelse
med Kirkens Korshærs årsmøde. Stemmeret på repræsentantmødet har det medlem, som storkredsen har
sendt som repræsentant.
§ 6 Storkredsene opretter regionsudvalg for:
Region nord: Det nordlige Jylland
Region syd: Det sydlige Jylland og Fyn
Region øst: Øerne øst for Storebælt.
Hvert enkelt regionsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have – dog højst ni, samt en
eller flere suppleanter. Et regionsudvalg kan supplere sig med en eller to observatører / ressourcepersoner til
løsning af en konkret opgave.
Valgbar til regionsudvalget er ethvert medlem af et storkredsudvalg. Valgene til regionsudvalget finder sted
på det årlige repræsentantmøde, der planlægges og afvikles af regionsudvalgene på skift. Valgene udskrives
af det pågældende regionsudvalg i januar måned i det år, hvor der afholdes valg. Valgperioden er fire år. Der
er valg hvert andet år.
§7
Regionsudvalgene vælger hver af deres midte et medlem til landsstyrelsen, jf. Grundregler for Kirkens
Korshær afsnit 2, § 4 stk. 2. Valgperioden er fire år.
§ 8 Regionsudvalgene fastlægger storkredsenes grænser i samråd med storkredsudvalgene og tilrettelægger
storkredsordningens fælles rammer.
Landsstyrelsen fastlægger grænserne mellem byarbejde (korshærsråd) og storkredse. Ligeledes fastsætter
landsstyrelsen retningslinjer for oprettelse og drift af genbrugsbutikker og fordeling af overskud herfra.
Butikskredse, der fremsender deres overskud til fælleskassen, og som er beliggende i et område, hvor der er
nedsat korshærsråd, forankres i en nærliggende storkreds.

§ 9 Indsamlede beløb og på anden måde fremskaffede midler sendes snarest til Kirkens Korshærs
fælleskasse. De indgåede beløb skal fremgå af fælleskassens samlede regnskab.
På det årlige repræsentantmøde fremlægges en oversigt over storkredsenes samlede regnskab.
§ 10 Kirkens Korshær hovedkontor udarbejder en regnskabsvejledning efter nærmere aftale med
regionsudvalgene. I de enkelte storkredsudvalg er kassereren ansvarlig for, at regnskabet bliver ført,
revideret og rettidigt indsendt til hovedkontoret.
§ 11 Regionsudvalget tilrettelægger regionsmøder og kurser i det omfang, det skønnes relevant.
§ 12 Ændringer af disse vedtægter vedtages på repræsentantmødet med almindelig stemmeflerhed og
godkendes af landsstyrelsen.
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