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Om KRISS vore en sak
Lina Måndröm:
-Ett träd människor sitter runt, levande Ande och Gud
närvarande, det som bejakar livet, det goda, det ﬁnns alltid
där, tålmodigt, tränger sig inte på och blir heller aldrig
färdigt.

Martin Smedjeback:
-En jordglob då det internationella betyder mycket, att vara
gränsöverskridande och bryta maktstrukturer, att försonas
och se det vi har gemensamt.

Elin Engström:
-En väckarklocka, jag tänker på Elin Wägner, en klocka som
ringer till och väcker folk ur normala tankebanor, en röst i
kyrkan och kyrkans röst i samhällsdebatten.

FÖRSTA HJÄLPEN
för gemenskap
Kristna Studentrörelsen i Sverige
e-post: exp@kriss.se
hemsida: www.kriss.se
Plusgiro: 1316-9
Swedbank bankgiro: 632-0345
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Vi är värda sammanhang där
vi ser på varandra och vi ser
Guds skapelse.
Lisa Westberg
Vill du också ha en öppen, kristen gemenskap där du studerar,
men ännu inte hittat någon som passar? I det här häftet har vi
samlat några texter som kan inspirera och hjälpa dig som vill
skapa ett sådant forum.
Samtidigt kanske du tänker att det är krångligt. Då kommer
du att ha nytta av “7-punktsplanen” som innehåller några
handfasta förslag på hur du går från idé till verklighet.
Häftet rymmer också exempel på vad lokalavdelningen i Uppsala hittat på, mer info om KRISS och de möjligheter som ﬁnns
samt ett förslag på stadgar för lokalavdelningen som ger vägledning hur olika saker kan skötas. Hör gärna av dig så berättar vi mer.
Trevlig läsning!
I detta häfte hittar du...

Styrelsen är beslutsmässig när ﬂer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller lottning.
§9 FIRMA
Föreningen har sitt säte på den plats styrelsen beslutar och dess ﬁrma tecknas av den
eller de personer som styrelsen utser. Styrelsen är solidariskt ansvarig för föreningens
medel.
§10 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna ska årligen
avslutas och framläggas för revisor, vars berättelse avges vid årsmötet.
§11 STADGEÄNDRING
För ändring av § 1-11 i dessa stadgar fordras antingen minst tre fjärdedelars majoritet
vid ordinarie årsmöte eller samstämmiga beslut med minst två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie, och
mellan besluten skall minst en månad ha förﬂutit. Förslag till stadgeändring skall
utsändas till medlemmarna tillsammans med förslag till föredragningslista.
§12 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Sådant beslut är ogiltigt om vid
endera mötet minst tio närvarande medlemmar önskar upprätthålla föreningen.
Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar, sedan skulder betalats,
tillfalla Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS). Om denna förening upphört att
existera skall tillgångarna tillfalla World Student Christian Federation (WSCF).

PS. En lokalavdelning i KRISS förbinder sig att följa §2-4 samt 12, medan
övriga bara är ett förslag. Olika lokalavdelningar gör olika. DS.
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årsmötet. Alla medlemmar äger rätt att lämna motioner till årsmötet.
Föredragningslistan vid årsmötet skall uppta minst följande punkter:
1. Val av presidium
2. Val av justerare tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av kassör för ett år
14. Val av ledamöter till styrelsen för ett år
15. Val av valberedning för ett år med en sammankallande
16. Val av revisor(er)
Frågor som ej tagits upp på föredragningslistan kan ej bli föremål för beslut.
§7 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls efter kallelse från styrelsen på styrelsens eget initiativ eller om
minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen så begär. Sådant årsmöte skall hållas
inom två månader och kan endast fatta beslut i ärende som föranlett det extra
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast en månad före detta. Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan extra årsmöte äger rum.
§8 STYRELSEN
- Styrelsen väljs av årsmötet och är ansvarigt inför det
- Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst en ordinarie ledamot och
eventuellt suppleanter
- Styrelse som väljs vid årsmötet tillträder omedelbart
- Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ, samt äger mellan
årsmötet att besluta i löpande ärenden
- Styrelsen handhar föreningens ekonomiska förvaltning
- Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper för att handha speciella
verksamheter inom föreningen
- Styrelsen äger rätt att adjungera den de ﬁnner lämplig till sina sammanträden
10

7-punktsplanen
Att starta en grupp med styrelse och allt kan låta onödigt, men saker och
ting blir så mycket lättare. Med en styrelse kan ni söka pengar och ordna
era egna aktiviteter. Det blir också lättare att hitta likasinnade och tillsammans göra sådant som känns kul och angeläget, som att bjuda in er favoritgäst, diskutera “bästa boken”, göra en aktion på stan eller dra igång ett
utbyte med Indien. I gruppen delas tro och tvivel, glädje och sorg.
Kanske tänker du att ni måste vara många, men även stora och framgångsrika rörelser har börjat med några få, eller som Jesus säger “där
två eller tre är samlade i mitt namn” (Matt 18:20).
Ni är inte heller ensamma utan blir som medlemmar i KRISS del av en världsvid gemenskap med
hundratusentals medlemmar.
Här nedan följer några punkter som kan vara bra
att tänka på när ni vill
S a m l a d e s o m sätta igång. Tänk på
vill vara med i en att inte göra det för
öppen, kristen krångligt, utan se det
som ett kompisstudentgrupp på mer
gäng som är öppna
din ort
för nya vänner.
1. Samla de som du tror vill vara med i en öppen, kristen studentgrupp på din ort. Sätt upp lappar på universitetet/högskolan, starta en grupp på
facebook och maila alla dina vänner.
2. När ni blivit några stycken så är det dags att träﬀas. En bra plats för det kan vara
skolans ﬁk eller en nation (gärna en plats många känner till). Börja mötet med att
presentera varandra. Berätta också om KRISS och diskutera tillsammans vad ni vill
göra. Läs mer på www.kriss.se I detta häfte hittar ni normalstadgar för lokalavdelningar. Det är bra om ni kan anta dessa. Ofta är det en god idé att inte lägga ner för
mycket tid på stadgarna i början. Vart efter det behövs kan ni göra ändringar, dock
med undantag av §2-4 samt 12.
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3.Välj en styrelse. Tre personer räcker, men ni får gärna vara ﬂer. Någon behöver
vara ansiktet utåt och ytterst ansvarig för att ni träﬀas (kallas ordförande), någon
ansvarar för pengarna (kallas kassör) och så en ledamot som kan anvara för aktiviteterna, informationen eller något annat. Det är alltid bra om ni kan dela på
uppgifterna så mycket som möjligt.
4. Ansök om medlemskap i KRISS.
Det räcker med ett vanligt mail till
exp@kriss.se Det ﬁnns också ett formulär på www.kriss.se under ﬂiken
“Bli medlem”. Berätta även att ni vill
bilda en grupp och vilka som vill vara
med. Ta gärna hjälp av KRISS rörelsesekreterare (uppgifter ﬁnns på www.
kriss.se).

Normalstadgar för lokalavdelning i KRISS

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Antagna vid KRISS riksmöte 6-9 mars 2008.

§1 NAMN
Föreningens namn är Kristna Studentrörelsen i x (kommunens namn).
§2 RELATIONER
Föreningen är ansluten till Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS).
§3 MÅLSÄTTNING
Kristna Studentrörelsen i x har, i förvissningen om Kristi närvaro i mötet mellan
människor, till uppgift att bland studenter gestalta Kristus genom att aktualisera
kristen tro och livsåskådning, skapa miljöer där en personlig tro kan leva och
utvecklas, uppmuntra till ansvarstagande i församling och samfund, verka för Kristi
Kyrkas synliga enhet och stimulera till ansvar i samhället.

5. Om det inte redan ﬁnns en grupp
på er ort så kan ni få ett ekonomiskt
bidrag. Det enda som behövs är ett
protokollfört möte då ni bildar gruppen, antar stadgarna och utser styrelse samt att
ni senare berättar vad ni använt pengarna till. Som ny grupp får ni även ett paket
med foldrar, aﬃscher, t-shirts, tips på hur ni kan arbeta med mera. Ni får också
inbjudningar till utbildningar, konferenser och andra roliga möten.

§4 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av den som ställer sig bakom föreningens målsättning
(§3) och erlägger fastställd medlemsavgift.

6. Nu när ni blivit en grupp är det dags att bestämma när och var ni ska träﬀas. Om
Om det inte redan ﬁnns ni träﬀas regelbundet och på samma plats så
blir det lättare för andra att komma med.
en grupp på er ort så Ofta samarbetar KRISS med studentprästerna och brukar träﬀas i samband med deras
kan ni få ett bidrag
veckomässa. Kontaktuppgifterna hittar du på
www.kyrkanihogskolan.se Ett alternativ kan vara att träﬀas på skolan på lunchen.

§6 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före mars
månads utgång. Alla föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgift för
innevarande år har närvaro-, yttrande-, yrkande samt rösträtt. Beslut fattas med
enkel majoritet, med undantag för frågor enligt § 11 och 12, och fattas med öppen
omröstning. Sluten omröstning vid val tillämpas om någon så begär. Vid val genom
votering skall den anses vald som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna.
Om vid omröstning inte tillräckligt antal erhållit erforderlig röstövervikt skall vid
förnyad omröstning den elimineras ur valet som har erhållit det lägsta röstetalet.

7. Sammanfattningsvis: Samla några vänner och sätt igång. Kontakta exp@kriss.se
så får ni stöd i form av goda råd, bra material och hjälp att hitta pengar och lokaler.
Glöm inte att ha kul, eller som vi brukar säga “roligast vinner”.

§5 MEDLEMSAVGIFT
Medlem erlägger till rörelsen en årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet. Medlem
som under två år ej erlagt avgift avföres ur medlemsförteckningen.

Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse utgått till föreningens medlemmar
senast en månad före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda anmäla senast 14 dagar före
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Övrig studieverksamhet
KRISS är medlemsorganisation i Bilda och bedriver studieverksamhet, främst i
lokalavdelningarna. Nationellt ordnas ibland styrelse- och ledarutbildningar om
såväl teologi och samhällsdebatt som KRISS historia och organisation.
Nordiska sommar- och vintermöten
KRISS bildar tillsammans med sina systerrörelser i Norge, Finland, Danmark och
Litauen Nordic-Baltic Coperation Council (NCC). Den viktigaste verksamheten
är vinter- och sommarmöten. Mötena äger rum på engelska och erbjuder därför
goda möjligheter att bjuda in andra vänner från Europa.
Del av en världsvid rörelse
Det internationella arbetet är inte bara en verksamhet utan en del av KRISS
självförståelse. Så som Gud är gränslös kärlek vill
Så som Gud är också vi vara. Vi gör det främst genom att vara en
gränslös kärlek del av World Student Christian Federation (WSCF)
vill också vi vara som ﬁnns representerad i alla världsdelar. Förutom
deltagande på konferenser har det nära utbytet med
studenter som utstår diktatur och förtryck varit många i KRISS. På senare år kan
Burma, Filipinerna, Indien och Palestina nämnas som exempel.
Arena för ekumeniskt studentarbete på studenters villkor
Genom att samla studenter oberoende av medlemskap i ett visst samfund bär KRISS
på en del kunskap och en del bilder som kristenheten kan ha nytta av. Vi har också
mycket att vinna på att lära av varandra, utan att glömma våra respektive traditioner.
KRISS försöker uppnå detta genom att delta på möten med Sveriges Kristna Råd
samt besöka olika möten och läger som ungdomsförbunden anordnar.
Övrigt samarbete
KRISS samarbetar med andra organisationer på ﬂera olika sätt, nämligen:
Partnerskap: Förbundet för Kristen humanism och samhällssyn (KHS) som brukar
kallas för ”senior-KRISS” där vi har en plats i styrelsen. Vi har även ett nära
samarbete med Institutet för Kontextuell Teologi (IKT) i Lund.
Medlem: Studieförbundet Bilda liksom Flyktinggruppernas och Asylkommittérnas
RiksRåd (FARR).
Nätverk: Kyrka för Rättvisemärkt, Nätverket för Sveriges Kristna Ungdomsrörelser
(SKUR) och Referensgruppen för Fredskulturprogrammet.
Arrangemang: Martin Luther King-dagen och Rätt vis helg.
Kampanjer: Alla Olika Alla Lika.
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Tips på roliga aktiviteter eller

så här gjorde vi i Unitas
Unitas är KRISS lokalavdelning i Uppsala och har varit aktiva sedan 1901.
Programkvällar: Den huvudsakliga verksamheten i Unitas är programkvällarna.
Till dessa inbjuds gäster från organisationer, kyrkor, universitetet mm för att presentera sitt ämne
och för att leda ett samtal. Programkvällarna äger
rum en gång i veckan och ligger direkt efter Universitetskyrkans ”stilla mässa”, där vi brukar informera
om vad kvällens tema är. Innan vi börjar diskutera
bjuds det på ﬁka som vi turas om att förbereda,
enligt en ﬁkalista sammanställd av festansvarig. Fikat kostar 15 kr, men de som kommer för första
gången blir bjudna. Fikat börjar kl 19 och framåt
halv nio brukar vi avrunda med en enkel andakt,
antingen ledd av inbjuden gäst eller i form av att vi skickar runt ett ljus och ber/
tänker på den person som håller i ljuset.
Bokcirkel: Förra terminen startade vi en bokcirkel utifrån Ylva Eggehorns bok:
”Att ta ansvar för Gud”. Vi var några gamla medlemmar och några nya som ﬁck
höra om bokcirkeln på Unitas upptaktsmöte. Vi träﬀades varannan vecka hemma
hos varandra. Värden bjöd på soppa och sista gången hade vi knytkalas. Till varje
gång läste vi ca 10-20 sidor. Efter att vi ätit gick vi en runda, där var och en ﬁck
säga något kort om vilka tankar som väckts under läsningen. Sen fortsatte vi antingen med fri diskussion eller med ytterligare
V i h a d e l ä g e r b å l , rundor. Vi slutade ibland med att skicka runt
grillning, tipsrunda ljuset.

och mässa i det fria

Gemenskapshelg: En enkel variant på
medlemshelg är vad vi ordnade i våras då vi
hyrde två stugor på en naturskön camping. Vi hade lägerbål, grillning, tipsrunda
och mässa i det fria, med en studentpastor, på kvällen. Dagen efter gjorde vi en
vandring där vi stannade då och då och läste korta bibelord på temat gemenskap.
Under vandringen diskuterade vi eller tänkte på det vi läst.
Sara Johansson
5
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KRISS i korthet
Identitet och historia
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS) är en öppen, kristen gemenskap för och
av studenter. Det nationella förbundet bildades 1907, men det nuvarande namnet
antogs 1971. Rent organisatoriskt är KRISS dels ett paraply för lokala gemenskaper,
dels en medlemsorganisation för enskilda på
orter där det inte ﬁnns någon lokal gemenskap.
KRISS är en del av World Student Christian
Federation (WSCF), grundad i Vadstena 1895,
och som ﬁnns i mer än 80 länder.
Kända medlemmar
Många KRISSare har genom åren varit
framstående inom kyrka, akademi, politik och
kulturliv. Några exempel är Anders Wejryd,
ärkebiskop i Svenska kyrkan, Göran Zettergren,
missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan,
Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap, Birgit Rodhe, fd skolminister (fp),
Stefan Edman, biolog och miljödebattör samt Görel Byström Janarv, konstnär.
Lokalavdelningar
KRISS har tre lokalavdelningar, vilka har samlat studenter i över 100 år: Uppsala
(bildad 1901), Lund (bildad 1902) samt Göteborg (bildad 1909, nystart 2006).
Andra grupper
Många av KRISS medlemmar bor på orter där det saknas en lokalavdelning, men
har en önskan att bilda en. På ﬂera orter ﬁnns
På flera or ter finns det därför mer informella grupper som träﬀas
det mer informella regelbundet. Exempelvis ﬁnns det i Umeå
en religionsdialoggrupp och i Stockholm en
grupper som träffas
bönegrupp.

också den personal som kan behövas. Sedan 2001 har KRISS en rörelsesekreterare
på 50 procent. För närvarande ﬁnns det dessutom en organisatör/fundraiser på 25
procent. Riksstyrelsen delar upp sitt arbete enligt fokusen: Trons efterföljelse, Trons
reﬂektion, Trons gemenskap samt KRISS i rörelse.
Resurspersoner
Många som slutat vara aktiva i KRISS vill fortsätta att stödja organisationen och
gör det på olika sätt. Några gör det genom att vara mentorer eller resurspersoner åt
styrelse och anställda eller genom att låta sig väljas till uppdrag som revisor. Några
gör det genom att stödja verksamheten ekonomiskt och några gör det genom att
medverka på KRISS lokala såväl som nationella mötesplatser.
Riksmötet
Riksmötet är rörelsens högsta beslutande organ som träﬀas en gång om året, före
mars månads utgång, granskar föregående verksamhet, antar verksamhetsplan och
budget samt väljer en ny styrelse. Riksmötet brukar kombineras med en tematisk
del och vara en stor KRISS-fest. De senaste årens tema: 2002 – Kärlek (tillsammans
med Sveriges Unga Muslimer), 2003 – Halva himlen är vår, 24 år efteråt, 2004 – Ett
enda bröd, 2005 – Pengarna eller livet? Om kyrkorna och konsumtionssamhället,
2006 - Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Om tro och sexualitet, 2007 KRISS
100 år samt 2008 Kommunitetsliv.
www.kriss.se
Ett vanligt sätt att komma i kontakt med KRISS är att besöka hemsidan som i
snitt har ca 2 000 besökare per månad. Ett digitalt nyhetsbrev som kommer ut
ungefär varannan månad läggs upp på hemsidan liksom rapporter från olika
arrangemang, inbjudningar, KRISSaren och annat material som görs. Här ﬁnns
även en teologhörna, en liturgibank, debattartiklar samt ett omfattande arkiv.
KRISSaren
KRISS tidning dimper ner i brevlådan några gånger om året hos medlemmar och
de som stödjer KRISS via autogiro. Tidningen används också för att visa nyﬁkna
vad KRISS gör och står för.

Riksstyrelse och anställda
Ytterst ansvarig för det nationella arbetet är riksstyrelsen som enligt stadgarna
består av minst fyra och maximalt nio ledamöter inklusive ordförande och kassör.
Riksstyrelsen har möjlighet att till sig knyta andra personer genom att bilda
arbetsgrupper eller liknande. Utifrån ekonomiskt utrymme anställer riksstyrelsen

Höstmöte
De senaste åren har KRISS ordnat ett höstmöte på något teologiskt tema: 2002 –
Gud AB, en vara bland andra?, 2003 – Kyrka, för vem?, 2004 – Creative Theology,
2005 – feministteologi, 2007 – Dietrich Bonhoeﬀer samt 2008 Kropp och själ - en
helhet.
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