Policy och riktlinjer i KRISS
Policy för ersättningar i KRISS
Antagen av riksstyrelsen 090608, reviderad vid Riksmötet 2021
När du representerar KRISS och utför ett viktigt uppdrag, utsedd antingen av riksmötet eller
av riksstyrelsen, ska du ersättas för resor, mat, boende och deltagande, inom rimliga
gränser.

Detta gäller:
Riksstyrelsens möten
Riksstyrelsens deltagande i riksmötet
Riksstyrelsens deltagande i andra arrangemang som styrelsen är med och planerar
Resor som anställda gör i tjänsten
WSCF General Assembly
WSCF Europe General Assembly
WSCF staffmeeting
När du deltar som KRISS representant i nätverk och arbetsgrupper

Undantag:
· När det gäller CE Wikströms minnesfond, Nordic-Baltic Cooperation Council samt
styrelsen för KHS (förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn) så ersätter
respektive huvudman dina kostnader i samband med styrelsemöten och liknande.
· När det gäller att vara representant i Bilda ges detta stöd i första hand till deras
årsmöte. För övriga möten får representanten fråga riksstyrelsen som avgör från fall
till fall.

Övriga tillfällen:
· Vid deltagande i NCCs konferenser kan du efter beslut av riksstyrelsen få ersättning
för 100 % av resekostnaderna. I regel krävs någon form av motprestation för att få
detta stöd så som att skriva en rapport eller hålla ett föredrag vid något möte med
KRISS.
Vid deltagande i WSCFs konferenser kan du efter beslut av riksstyrelsen få ersättning
för hela deltagaravgiften samt 50 % av resekostnaderna. I regel krävs någon form av
motprestation för att få detta stöd så som att skriva en rapport eller hålla ett föredrag

vid något möte med KRISS.
Vid deltagande i andra konferenser och möten beslutar riksstyrelsen från fall till fall,
men utgår från prioriteringar i verksamhetsplan och budget.
Arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Boende
I första hand hemma hos varandra alternativt billigt boende i samband med konferenser så
som gymnastiksal eller liknande. I andra hand billigast möjliga vandrarhem.

Mat
All mat som serveras i samband med event och träffar ordnade av KRISS, samt all mat som
äts på restaurang i samband med resa och som bekostas av KRISS, ska vara vegetarisk och
hållas inom budget enligt årsmötets beslut. Styrelsen beslutar om och godkänner utgifter
och ersättningar utifrån budget.

Resor
I första hand tåg i andra klass som gärna beställs i god tid. Flyg inom Norden bara då det är
mycket väl motiverat. Vid resa med bil betalas 18 kr/mil. När det är möjligt ska samåkning
ske.

KRISS alkoholpolicy
Antagen av riksmötet 2009, reviderad vid riksmötet 2012
KRISS är en organisation som inte vill utesluta utan innesluta. Alkohol kan utesluta
människor som av olika anledningar inte vill vistas/ inte trivs i sammanhang där alkohol
finns.

Policyn innebär:
att KRISS inte ska finansiera alkohol
att KRISS riksarrangemang ska vara alkoholfria
att alkoholpolicyn gäller på alla av riks-KRISS arrangerade arrangemang
att det är upp till varje arrangemangs planeringsgrupp att specificera hur policyn ska
tillämpas
att det vid internationella sammankomster, där alkoholkulturen är en annan än den som
råder i Riks-KRISS, ska vara upp till KRISS-delegaten att själv bestämma om man vill förtära
måttligt med alkohol, under förutsättning att personen ifråga inte berusar sig.

Riktlinjer kring klimat- och miljöpåverkan
Antagna av riksmötet 2011
KRISS riksorganisation ska vid varje inköp och beslut, i så hög utsträckning som möjligt, välja
det mest klimat- och miljövänliga alternativet. Detta bör hållas i åtanke speciellt vad det
gäller inköp av mat, där vegetariska, närproducerade och ekologiska alternativ ska
prioriteras, och resor där det om möjligt ska väljas tåg som färdsätt. Även rättvist
producerade alternativ bör tas i beaktning. Det alternativ ska väljas som är bäst för miljön
och mest solidariskt mot medmänniskor och djur.

Policy om ekumenik och gudstjänst med nattvard
Antagna vid Riksmötet 2021
Att fira gudstjänst och nattvard tillsammans utgör grunden för en kristen gemenskap, så
även för KRISS. Vid utformande av gudstjänst som KRISS bjuder in till ska dock detta ske på
ett sätt där personer kan känna sig inkluderade oavsett kyrklig tillhörighet och bakgrund.

Policy om person som förebygger utanförskap under riksarrangemang
Antagna av riksmötet 2013
Policyn innebär:
- att det på KRISS riksarrangemang skall finnas minst en person, vid behov en utomstående,
som
arrangörerna väljer ut innan arrangemanget, som tar ett extra ansvar för att förebygga
utanförskap, diskriminering och kränkande behandling och vid behov finns tillgänglig för
samtal.

Policy för marknadsföring i sociala medier
Antagna vid Riksmötet 2019
Som regel ska KRISS inte marknadsföra sina inlägg på sociala medier. Men vid tillfällen då
styrelsen anser att detta är lämpligt, kan de marknadsföra inlägg efter att ha tagit ett beslut
om detta vid ett styrelsemöte.

