
Stadgar för Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS) 
Organisationsnummer: 802004-4445 
Antagna vid KRISS fullmäktige 20/3 1994 med ändringar gjorda vid KRISS fullmäktige 19/3 1995 och 

12-14/3 1999 samt KRISS riksmöte 9-12/3 2000, KRISS riksmöte 16-18 mars 2001, KRISS riksmöte 5-7 

mars 2004, KRISS riksmöte 5-7 mars 2010 och KRISS riksmöte 9-11/3 2012 och KRISS riksmöte 30/3 

2019.  

 

§1 NAMN  

Rörelsens namn är Kristna Studentrörelsen i Sverige, KRISS, Student Christian Movement in Sweden.  

 

§2 HISTORIA  

Rörelsen är ansluten till World Student Christian Federation, WSCF. Rörelsen bildades 1971 genom 

ett totalt samgående mellan Frikyrkliga Studentrörelsen och Kyrkliga Studentrörelsen.  

 

§3 MÅLSÄTTNING  

Kristna Studentrörelsen i Sverige 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.  

 

§4 UPPBYGGNAD  

Rörelsen är uppbyggd av dels lokalavdelningar, dels en riksorganisation. Lokalavdelningarna bedriver 

verksamhet på orter med eftergymnasial utbildning. 

 

§5 MEDLEMSKAP  

Medlemskap i KRISS riksorganisation eller någon av KRISS lokalavdelningar kan erhållas av den som 

ställer sig bakom rörelsens målsättning och erlägger fastställd medlemsavgift till KRISS. 

Lokalavdelning kan den grupp vara som har stadgar som ligger i linje med riksrörelsens stadgar och 

som efter ansökan erkänns av KRISS riksmöte. Styrelsen har möjlighet att interimt erkänna 

lokalavdelningar fram till nästa riksmöte.  

 

§6 MEDLEMSAVGIFT  

Rörelsens riksmöte fastställer de årsavgifter som dess medlemmar ska erlägga till det centrala 

arbetet. Medlem som under två år ej erlagt avgift avföres ur medlemsförteckningen.  

 

§7 RIKSMÖTE  

Rörelsens högsta beslutande instans är riksmötet, som samlas till ordinarie årligt riksmöte före mars 

månads utgång. Senior friends har närvaro- och yttranderätt. Alla rörelsens medlemmar som erlagt 



medlemsavgift har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt. Rösträtt har de som är medlemmar 

fyra veckor innan riksmötet. Sittande styrelse har ej rösträtt.  

 KALLELSE  

Kallelse till ordinarie riksmöte skall utgå till alla medlemmar senast 1 månad innan riksmötets 

avhållande. Dessutom ska riksmötet utlysas på rörelsens hemsida senast två månader i förväg. 

 ÄRENDEN VID ORDINARIE RIKSMÖTE V 

id ordinarie riksmöte skall följande ärenden förekomma:  

 FORMALIA  

a) Val av presidium, bestående av ordförande och sekreterare, samt val av två justeringspersoner.  

b) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och behörighet.  

c) Fastställande av sammanträdesordning, föredragningslista och röstlängd. 

 NYA LOKALAVDELNINGAR  

d) Erkännande och välkomnande av nya lokalavdelningar. 

 GRANSKNING AV VERKSAMHETEN  

e) Styrelsens berättelse för verksamhet och ekonomisk förvaltning.  

f) Sakrevisorernas och de ekonomiska revisorernas berättelser.  

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

h) Styrelsens rapport om hittillsvarande verksamhet under innevarande år.  

i) Kassörens rapport om den aktuella ekonomiska situationen.  

 PROPOSITIONER OCH MOTIONER  

j) Behandling av styrelsens propositioner.  

k) Behandling av inkomna motioner.  

 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET  

l) Fastställande av verksamhetsplan.  

m) Fastställande av medlemsavgift och medlemsbidrag till lokalavdelningarna.  

n) Fastställande av budget för innevarande år samt en preliminär budget för första kvartalet 

kommande år. VAL  

o) Fastställande av styrelsens storlek under innevarande år. Minst 4 ledamöter inklusive ordförande 

och kassör och maximalt 9 ledamöter inklusive ordförande och kassör.  

p) Val av styrelseledamöter, inklusive ordförande och kassör, på ett år.  

q) Val av två revisorer att granska den ekonomiska förvaltningen, varav minst en med gedigen 

ekonomisk kunskap, samt suppleanter för dessa. En av revisorerna ska vara utan en alltför nära 

koppling till den aktuella verksamheten.  

r) Val av två sakrevisorer med suppleanter.  

s) Val av valberedning.  

 MOTIONER  

Motioner till riksmöte kan avlämnas av varje medlem, samt av rörelsens lokalavdelningar. Motioner 

skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan riksmöte äger rum. Över inkomna motioner ska 

styrelsen ha yttrat sig senast fjorton dagar före ordinarie riksmöte. Frågor som väcks först på 

riksmöte får ej föranleda annat beslut än hänskjutande till styrelsen.  

 BESLUTSMÄSSIGHET  

Riksmötet är beslutsmässigt när Riksmötet beslutats vara stadgeenligt utlyst. 



§8 EXTRA RIKSMÖTE  

Extra riksmöte sammanträder efter beslut av styrelsen eller när minst en tredjedel av riksmöte så 

begär. Sådant riksmöte skall hållas inom två månader och kan endast fatta beslut i ärende som 

föranlett det extra riksmötet. Kallelse till extra riksmöte skall utgå senast en månad före detta. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan extra riksmöte äger rum.  

 

§9 STYRELSEN  

· Rörelsens styrelse består av minst 4 ledamöter och som mest 9 ledamöter. Riksmötet bestämmer 

storleken på styrelsen. 

· Varje lokalavdelning har rätt till 1 representant i styrelsen. Dessa representanter nomineras till 

Riksmötet av lokalavdelningarna. · Riksmötet kan välja in ledamöter i styrelsen så länge som det 

maximala antalet 9 ledamöter ej överskrids.  

· Utöver lokalavdelningarnas ledamöter och övriga ledamöter ingår en ordförande och en kassör i 

styrelsen. Dessa utses av Riksmötet.  

· I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. · Styrelsen kan tillsätta utskott och arbetsgrupper. Dessa är 

ansvariga inför styrelsen. BESLUTSMÄSSIGHET Styrelsen är beslutsför när minst 2/3 av dess 

ledamöter är närvarande.  

 

§10 FIRMA  

Rörelsen har sitt säte på den plats styrelsen beslutar och dess firma tecknas av de personer som 

styrelsen utser. Det konto som rikskollekten betalas till måste dock tecknas av två i förening. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för rörelsens medel.  

 

§11 VERKSAMHETSÅR  

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna ska årligen avslutas och 

framläggas för revisorerna, vilka avger berättelse senast fjorton dagar före ordinarie riksmöte.  

 

§12 STADGEÄNDRING  

För ändring av §1-12 i dessa stadgar fordras antingen en majoritet av minst 3/4 av totala antalet 

riksmötesdelegater vid ordinarie riksmöte, eller samstämmiga beslut med minst 2/3 majoritet vid två 

på varandra följande riksmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka minst tre månader har förflutit.  

 

§13 UPPLÖSNING  

Upplösning av rörelsen eller ändring av denna paragraf sker genom samstämmiga beslut med en 

majoritet av minst 3/4 av det totala antalet riksmötesdelegater vid två på varandra följande ordinarie 

riksmöten. Beslutas upplösning, men verksamheten fortsätter genom i §2 nämnda rörelser, fördelas 

tillgångarna enligt avtal mellan dessa. I annat fall överlämnas tillgångarna till WSCF 

 


