KRISS Verksamhetsplan 2012-2013
Gäller från KRISS Riksmöte 2012 till Riksmöte 2013.

Årets tema: Din Gud är min Gud

Trons reflektion
InTerdependencefestivalen
Vi vill ordna en fjärde inTerdependencefestival, i Göteborg, i mitten av hösten och
fortsätta arbetet med att etablera inTerdependencefestivalen som en välkänd alternativ
teologifestival och en kanal samt inspiration för KRISS som rörelse. Planeringen för
festivalen ska ske tidigt och helst samordnas av en festivalgeneral som bor i Göteborg.
KRISS tidskrift
Arbetet med tidningen fortsätter. Redaktionen arbetar på, men vill uppmana
medlemmar att skriva texter och ta bilder till tidningen. Det finns en idé att utbilda
medlemmarna i skrivande och tidningsmakeri. KRISS vill bli bättre på att sprida
tidningen samt stärka redaktionen. Vi vill uppmana medlemmar att föreslå temanTidningen skall spegla KRISS bredd både geografiskt och åsiktsmässigt.
Religion ♥ HBT
Projektet fortsätter in på sitt tredje och sista år. KRISS är tillsammans med SFQ, Sensus
och Svenska Kyrkans Unga med i projektgruppen. I Höör 20-22 april kommer
konferensen [håbeteologi], om religion och hbt-frågor, att gå av stapeln, där vi
uppmuntrar våra medlemmar att delta. Vi vill, under projektet, delta med
representanter från KRISS under Almedalsveckan i sommar. Vi vill även sprida
metodmaterialet ”Gud är större” som projektet skapat, till våra lokalavdelningar och
medlemmar. Då projektet avslutas detta år behöver vi fundera kring hur vi ska gå vidare
med frågorna och hur detta ska förankras i lokalavdelningarna. Riksstyrelsen
informerar lokalavdelningarna om projektets workshops (RUT-bildning) och hur dessa
kan bokas.
Retreat
Vi vill fortsätta att ge KRISS medlemmar möjlighet att åka på retreat för att, mitt i
höstens mörker, dra sig tillbaka, till tystnad och bön. Det kommande året vill vi
undersöka möjligheten att tillsammans med KRISS i Lund genomföra retreaten på
Killans bönegård i Skåne.
KRISS hemsida www.kriss.se
Vi vill fortsätta att utveckla hemsidan till det främsta kommunikationsmedlet inom
rörelsen. Vi vill bli bättre på att lägga upp bilder och rapporter från KRISS-arrangemang.
Vi vill fortsätta att hålla sidan uppdaterad med information om Riksevenemang, lokala
evenemang samt andra händelser som vi vill uppmärksamma, tipsa om eller lyfta. Vi vill
försöka att utveckla hemsidan till ett interaktivt forum, där vi även kopplar hemsidan

till WSCF:s forum. Vi vill även lägga till en flik på hemsidan med information om våra
samarbeten och projekt, med kontaktpersoner och tips på hur man kan jobba lokalt
med frågan. Vi vill också under 2012 behålla domänen http://www.kriss.se som vår
domän.
Deltagande i WSCF-konferenser
Vi vill uppmuntra fler KRISS:are att delta på WSCF:s möten för att på så sätt öka vår
förståelse för studenters situationer i olika kulturella kontexter och förbättra kontakten
med våra syskonorganisationer runt om i Europa och i världen. Vi vill bättre på att
sprida information om konferenser på facebook och hemsidan. Vi vill ta kontakt med
WSCF Europe:s styrelse för att utreda möjligheten att vara värd för en europeisk
konferens.

Trons efterföljelse

Befriande teologiskt forum
Den 20-22 april, i Lund, går årets befriande teologiska forum av stapeln. KRISS är med
som samarbetspartner och vill uppmuntra medlemmarna att delta Temat för
konferensen är "Befriad till fred".
Stockholm Pride
KRISS vill vara fortsatt aktiva i firandet av Stockholm Pride och vill uppmuntra fler
KRISS:are att finnas på plats under festivalen för att bidra till KRISS synliggörande där.
Vi vill sprida information om vår rörelse, och synliggöra kristna HBT-personer. Vi vill
undersöka möjligheten att delta tillsammans med Svenska kyrkan på Pride.
Västsahara
Under 2012 vill KRISS fortsätta vara en del av nätverket av VästsaharaAktionen.
Internationella frågor och samhällsengagemang
Vi ska verka för internationell, såväl som nationell, solidaritet i världen. KRISS ska vara
en organisation i fas med sin samtid, som agerar som röst för kristna värderingar och
mänskliga rättigheter internationellt. Detta bland annat genom att, i linje med KRISS
verksamhetsplan, och efter konsultation med alla lokalavdelningar, stödja andra
organisationers kampanjer och upprop. Vi vill fortsätta att dela ut solidaritetsbidrag till
behövande som ansöker om detta.
Martin Luther King dagen 2013
Vi vill uppmuntra till planering och genomförande av aktiviteter och aktioner som
uppmärksammar Martin Luther King-dagen och agerande i Martin Luther Kings anda.

Världens fest, Malmö, 7-9 september
Världens fest är Svenska kyrkans konferens för dess internationella arbete. Vi ser att det
är ett bra tillfälle att sprida information om KRISS samt att nätverka med organisationer
som jobbar med fred-, klimat- och rättvisefrågor. Vi vill jobba för att vara med på
Världens fest dels med bokbord och dels på något aktivt sätt i programmet, bland annat
genom att hålla i KRISS-mässan ”Vägmärken” under helgen. Samt delta i installationen i
Pildammsparken, genom minipredikningar i ”preachers corner”.
FARR – Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd
Genom att vara en del av FARR har vi möjlighet att lära oss om asyl- och
migrationsfrågor, samt att påverka hur man tänker kring dessa. Vi vill fortsätta att vara
en del av FARR och fortsätta att skicka en representant från KRISS till deras årsmöte. Vi
vill uppmuntra KRISS medlemmar att delta i de böner som anordnas utanför
migrationsverk och förvar, samt koppla detta engagemang till det arbete som vi
bedriver genom FARR.
Frizon
Vi vill utforska möjligheten att i år igen finnas med under den kristna
ungdomsfestivalen Frizon.

Trons Gemenskap

NBCC - Nordic-Baltic Cooperation Council
Att vara en del av NBCC ger oss möjlighet att tillsammans med våra närmsta grannar
stötta och inspirera varandra. Vi vill fortsätta att vara aktiva i NBCC:s styrelse och skicka
deltagare till sommar- och vintermöten. Vi vill genom vår representant i NBCC initiera
utbyten mellan lokalavdelningar inom NBCC.
Ekumenik och religionsdialog
Vi vill ha en fortsatt aktiv diskussion om ekumeniskt arbete och även omsätta detta i
praktiken genom att uppmuntra till kontakt och nyfikenhet inför olika religioner och
kristna inriktningar, samt ta verksamma steg i riktning mot kyrkor och religiösa
organisationer som inte finns representerade i KRISS. Vi ska fortlöpande diskutera vad
det innebär att KRISS är en ekumenisk förening, och hur vi kan bli mer ekumeniska. Vi
vill fortsätta vara öppna för ett samarbete med organisationer förankrade i olika kristna
traditioner. Vi vill vara en del i samarbetet som finns i SKUR (Sveriges Kristna
Ungdomsråd).
Förbundet Kristen humanism
KRISS vill under det kommande verksamhetsåret uppmuntra sina medlemmar att delta
i Kristen Humanisms aktiviteter, såsom det årliga sommarmötet. Vi vill även undersöka
möjlighet till mer konkreta samarbeten, gärna på lokalnivå.

Relationen mellan lokalavdelningar och riksKRISS
KRISS vill att riksstyrelsen ska vara lyhörda inför lokalavdelningarnas önskemål om
vilken verksamhet riksKRISS ska bedriva. Vi vill även göra det enkelt att få information
om och delta i riksarrangemang. För en ökad dialog inom KRISS vill vi även uppmana
lokalavdelningar att ta kontakt med varandra och utbyta erfarenheter. Förhoppningen
är att få en mer integrerad rörelse där vi ser att lokalavdelningar och riksstyrelsen
tillsammans utgör riksKRISS.
Riksmötet 2013
Vi vill verka för att få till stånd ett roligt och inspirerande riksmöte, som bygger på en
god dialog medlemmarna emellan. Vi önskar ha riksmötet som en plats för att stärka vår
gemenskap som rörelse; och vill uppmuntra KRISS medlemmar till att skriva motioner
och aktivt delta i KRISS utformande. Vi vill uppmuntra lokalavdelningarna att ordna en
motionsträff inför riksmötet.
Studieförbundet Bilda
Vi vill fortsätta att vara medlemmar i Studieförbundet Bilda och uppmuntra
lokalavdelningarna att ta del av den hjälp som Bilda kan erbjuda. Vi vill uppmuntra till
användning av Bildas studiematerial. Vill utforska, genom Bilda, hur vi kan komma i
kontakt med katolska och ortodoxa ungdomsförbund.
WSCF Europe Staff and Officers-meeting 2013
Vi vill ge möjlighet till ordförande, kassör eller annan styrelsemedlem att delta på detta
möte för att knyta närmare kontakter med våra systerförbund i Europa.
Medlemsvärvning
Under 2012 vill vi återuppta initiativet med en arbetsgrupp för att utveckla
medlemsvärvnings-arbetet. Detta kräver att viljan för att delta i en arbetsgrupp finns
bland KRISS medlemmar och att minst tre KRISS-medlemmar vill forma en sådan grupp.
Vi uppmanar lokalavdelningar till att delta i välkomstevenemang vid universitet
etcetera och att vara välkomnande och lätt-tillgängliga gentemot nya medlemmar. Vi vill
även bli bättre på att de som redan är aktiva inom KRISS även blir betalande
medlemmar, delvis genom att införa ett centralt medlemsregister.
Insamling
Senior Friends är ett nytt initiativ som bygger på att söka stöd hos en annan målgrupp
än bara studenter, i första hand tidigare medlemmar, men även andra som vill stödja
rörelsen på olika sätt. Vi har stora förhoppningar om att kunna utöka detta nätverk
under året som kommer. I övrigt behöver vi fortsätta arbetet med att bli bättre på att
söka kollekter och fondmedel.

