Kristna studentrörelsen i Sverige
Protokoll fört vid KRISS riksmöte
Farsta den 4-6 mars 2011
Inledning
§1. Riksmötet öppnas
Kristoffer Moldéus öppnar mötet.
§2. Val av presidium, bestående av ordförande och sekreterare
Anna Ardin och Sofia Eklund väljs till ordförande samt Klas Corbelius till
sekreterare.
§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fredrik Uddbom och Johanna Hatt väljs.
§4. Upprop och presentation
Närvarande är de som nämns i §6 samt Jonathan Wiksten, Kristoffer Moldéus,
Anna Burenius, Stina Svan, Christian Sturesson samt Sofia Eklund.
§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och behörighet
beslut: Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§6. Fastställande av mötesordning, föredragningslista och röstlängd
Anna Burenius föredrar förslaget till mötesordning. Anna Ardin yrkar på att
ordet handuppräckning byts ut mot acklamation.
beslut: att bifalla yrkandet
Alla närvarande har yttranderätt, alla medlemmar har yrkanderätt, de som
betalat medlemsavgift 110204, förutom styrelsen, har rösträtt:
röstlängd:
Helena Karlsson
Sara Ytterbrink
Anna Ardin (ej §18-22)
Klas Corbelius
Fredrik Uddbom (ej §18-22)
Isak Gerson
Johanna Hatt
beslut: att fastställa mötesordningen med ovanstående ändringar
beslut: att fastställa föredragningslistan
beslut: att fastställa röstlängden till 7
§7. Erkännande och välkomnande av nya lokalavdelningar

Inga nya lokalavdelningar fanns att välkomna.
§8. Gästerna har ordet
Hälsningar framfördes, från Hannah Kroksson, vice förbundsordförande i
Svenska kyrkans unga, som tackar för samarbete och hoppas på ännu mer.
Det finns dessutom medskick från ej närvarnade: Norges Kristelige
Studentforbund, Åsa Egnér, Erikka Chapman, Katarina Lamos (en bön) samt
Stefan Dahlström.
Granskning av verksamheten
§9. Verksamhetsberättelse för år 2010
Kristoffer Moldéus föredrar verksamhetsberätelsen.
beslut: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
§10. Bokslut för år 2010
Klas Corbelius föredrar den ekonomiska berättelsen.
beslut: att lägga bokslutet till handlingarna
§11. Sakrevisorernas och de ekonomiska revisorernas berättelser
Sakrevisorernas berättelse föredras.
beslut: sakrevisionen läggs till handlingarna
De ekonomiska revisorernas berättelse föredras.
beslut: Den ekonomiska revisionen läggs till handlingarna förutsatt att den i
efterhand undertecknas av revisorerna
§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Propositioner och verksamhetsplan
§13. Styrelsens propositioner
Mat och klimat: Anna Burenius föredrar ärendet.
Förslag 1:
att byta ut sista meningen mot: ”Även rättvist producerade alternativ bör tas i
beaktning” bifall, Mattias förslag
Förslag 2:
att lägga till: ”Det alternativ ska väljas, som är bäst för miljön och mest
solidariskt mot medmänniskor och djur.” bifall, Jonthans yrkande
Förslag 3:

att uppdra åt riksstyrelsen att ta fram lättillgängligt material om konsumtion
och miljö för att tex finnas på hemsidan. Bifall, Saras yrkande
beslut: att bifalla propositionen med ovanstående förändringar
§14. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

•
•
•

§15. Fastställande av verksamhetsplan för år 2011
Följande förslag förs fram på övergripande tema:
En mänsklighet
Kristen gemenskap - vad kännetecknar det och hur får vi det?
Hopp
Styrelsens förslag till verksamhetsplan diskuteras och en rad nya förslag
tillkommer samtidigt som ändringar gör. Det färdiga dokumentet finns med
som bilaga nr 1. Dessutom finns medskick till styrelsen i bilaga nr 2.
beslut: att det övergripande temat är En mänsklighet
beslut: att anta verksamhetsplanen med gjorda ändringar
Medlemsavgift och budget
§16. Fastställande av medlemsavgift för år 2011
beslut: att lokalavdelningarna betalar 50 % av medlemsavgifterna, dock
minst 5 kr per medlem, till riksKRISS
beslut: att centralt anslutna betalar 100 kr/år
§17. Fastställande av budget för år 2011
Klas Corbelius föredrar förslaget till budget och föreslår följande ändringar:
7652 NCC sommarmöte +2 000
7050 Resor – icke anställda +3 000 *för lokalavdelningsträff
8120 Räntekostnader +1 000
Sara Ytterbink yrkar på 3000 kr 7294 KRISS synliggörande
Dessutom yrkas på följande:
3590 Diverse anslag +10 000 *intäkter för en Taizéresa
7500 Trons reflektion +10 000 *kostnader för en Taizéresa
beslut: att fastställa budgeten med ovanstående förändringar
Val
§18. a) fastställande av styrelsens storlek

beslut: sex ledamöter inklusive ordförande och kassör
b) ordförande (2 år)
Anna Burenius (nyval) *tidigare ledamot
Ur presentationen: ”viktigt att KRISS finns som en röst i samhällsdebatten,
att vår tro kan leda vidare till handling, men samtidigt något gott att möta
människor som tänker olika kring tro och politik”
c) kassör (2 år)
Isak Gerson (nyval)
Ur presentationen: ”vill både förvalta de resurser som finns väl och se till
att de växer också, såväl föreningar som medlemmar”
d) ledamöter (1 år)
Jonathan Wiksten (omval)
Ur presentationen: ”tycker att KRISS mer borde vara en kritisk röst mot
kyrkan som helhet, inte bara i Sverige”
Christian Sturesson (nyval)
Ur presentationen: ”har varit engagerad i pietistiska rörelser, tex
Bibeltrogna Vänner”
Dessutom väljs följaden som ej var närvarande:
Helena Eriksson (nyval)
Robin Vidén (nyval)
e) två sakrevisorer
Åsa Egnér (omval) och Erikka Chapman (omval)
f) två ekonomiska revisorer
Lisa Westberg (omval) och Ragnar Hallgren (omval)
g) valberedning
Mir Englund (nyval) och Kristoffer Moldéus (nyval)
h) representant i KHS
Marta Gustavsson (nyval) *tidigare utsedd av styrelsen
i) representant i studieförbundet Bilda
Kristoffer Moldéus (omval)
j) representant i CE Wikströms minnesfond
Mia Lövheim (omval)
k) representant i Nordic-Baltic Cooperation Council
Martin Bergman (nyval)
l) två delegater till WSCF European Regional Assembly
Helena Karlsson väljs samtidigt som styrelsen får i uppdrag att utse
ytterligare en delegat
Övrigt

§19. Övriga frågor
Följande medskick görs: ”Valberedningen skall ha i beaktning kön och stad till
val av styrelsen för att få en så stor spridning som möjligt. Gärna en
representant från varje lokalavdelning.”
§20. Information
Jonathan Wiksten berättar om inTerdependencefestivalen 7-9 oktober i
Göteborg.
Anna Burenius berättar om Befriande Teologiskt Forum 8-10 april på
Åkersbergs stiftsgård i Höör.
Sara Ytterbrink berättar om konferensen Religion hjärta HBT 25-27 mars i
Sigtuna.
Anna Burenius och Kristoffer Moldéus berättar om fastebloggen:
http://fastebloggen.wordpress.com/
21. Avtackningar
Kristoffer Moldéus, Stina Svan och Elin Roxne som lämnat styrelsen avtackas
med ett koptiskt radband med 41 knutar. Presidiet liksom Samuel Svan som
lagat maten avtackas också.
§22. Avslutning
Sofia Eklund förklarar mötet för avslutat.
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