Verksamhetsberättelse KRISS 2018

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av:
Rebecca Klitgaard Nelsson (ordförande)
Stina Ekholm Tysk (kassör)
Simon Aspberg (vice ordförande)
Sofie Söderin (internationell samordnare)
(Maria Lidberg)

Styrelsens möten
2018
9 april
8 maj
12 september
12 oktober
16 november
14 december

2019
11 januari
15 februari
13 mars

Introduktion
Detta är det första året sedan Stockholms-KRISS lagts vilande, och Riks-KRISS tagit
över ansvaret för lokalavdelningen. Planen framöver är att ha skilda aktivitetsgrupper
för olika lokalavdelningar, men under 2018 har det i praktiken fungerat så att RiksKRISS har skött aktiviteterna i Stockholm. Det är endast i Stockholm som det i
nuläget finns en aktiv KRISS-grupp.

Månadsträffar
Den nya styrelsen bestämde tidigt att KRISS skulle ha träffar varje månad för att
skapa en trygg och inspirerande rytm under året. Det har varit en viktig del av
styrelsens arbete under 2018, och gett många spännande samtal och trevliga stunder.
Det hela blev enklare då KRISS också sedan maj fått tillåtelse att ha sina träffar i St
Eriks kapell på Kungsholmen. Med undantag för sommarmånaderna har det blivit en
träff varje månad med olika teman. Bland annat har det kunnat handla om spelkväll,
filmvisning, samtal om feminism eller musik, picknick, med mera. KRISS har varje
gång bjudit på enkelt fika och träffarna har avslutats med en enkel andakt.

Sociala medier
På Facebook och vår hemsida www.kriss.se har vi under året regelbundet informerat
våra medlemmar om olika saker som händer. Det gäller våra egna aktiviteter, men
också vad som händer internationellt (nyheter från WSCF och andra SCM) och till
exempel berättelser från medlemmar som deltar i en internationell konferens eller
resa.

Årsmöte
På lördagen den 17 mars träffades riksstyrelsen och medlemmar i Katarina
församlings lokaler i Stockholm. Vi såg tillbaka på verksamhetsåret 2017, visionerade
tillsammans inför framtiden och drog upp gemensamma riktlinjer för 2018. Styrelsens
ekonomiska redovisning godkändes av riksmötet. Hela den föregående styrelsen
avtackades, för att ge plats åt nya engagerade kristna studenter. Då en motion i
Stockholms-KRISS hade antagits för att lägga den föreningen vilande, blev den nya
riksstyrelsen i praktiken också ansvariga för att aktiviteterna i Stockholm kunde
fortgå.

Skidtur i Norge
En av de första aktiviteterna som den nya styrelsen engagerade sig i var en resa till
Norge – mer bestämt till Finse. Stina, Sofie, Simon och Rebecca spenderade en
långhelg tillsammans med medlemmar från Forbundet i deras stuga i de norska fjällen

för att åka längdskidor och diskutera framtida samarbeten. Under denna resa
bestämde Forbundet och KRISS att de båda SCM-rörelserna ska träffas en gång varje
år, vartannat år i respektive land, för att umgås och samarbeta på olika sätt. Under
resan diskuterades också ett förslag som Forbundet lade fram, om ett nytt sätt att
arbeta i WSCF (se bilaga). KRISS har ställt några ytterligare frågor till detta
dokument, då en del detaljer är oklara, men har i grunden ställt sig positivt till att
samarbeta med Forbundet i WSCF.

Fortsatt vänskap med Hong Kong
Under hösten var Stina i Hong Kong och passade på att fortsätta samarbetet med
SCMHK. De ordnade bibelstudium med fokus på ekumenik och feminism, deltog i
Hong Kong Pride Parade och besökte olika församlingar.
I Hong Kong hölls även ett möte tillsammans med en representant från Forbundet i
Norge. På mötet diskuterades det påbörjade samarbetet med Forbundet (se paragraf
Skidtur i Norge) och det förslag som presenterades angående ett nytt sätt att arbeta i
WSCF. Det beslutades att vi ska se över om ett samarbete mellan alla tre
organisationer är möjlig gällande detta. SCMHK är positiva till Norges förslag men
har också egna ideér kring hur WSCF kan arbeta. Forbundet bjöd under mötet in
SCMHK och KRISS till möte i Norge under 2019. Vi avvaktar för mer info angående
detta möte.

KRISS nyhetsbrev
Vi har börjat använda en tjänst, mailchimp, för att skicka ut nyhetsbrev till våra
medlemmar, eftersom det gjorde arbetet med att anpassa KRISS medlemsregister för
de nya GDPR-lagarna lite lättare. Dessutom gav det nyhetsbreven en ny snyggt
design. Vi sände ut ett nyhetsbrev i maj 2018 och ett i januari 2019 – det senare
innehöll bland annat information om det kommande årsmötet.

Internationella evenemang
Study Session: “How is peace possible?” i Strasbourg, Frankrike
Datum: 22-26 oktober 2018
Sofie deltog i denna konferens kring fredsarbete tillsammans med ett 30-tal studenter
från Europa och mellanöstern, arrangerad av WSC Europe och Youth Council of
Europe. De fem heldagarna vad fullspäckade och innehöll rollspel, samtal om
mänskliga rättigheter, ekumenik och funderingar kring hur vi ska omsätta det vi lärt
oss i praktiken. Dessutom delade flera av deltagarna erfarenheter av både konflikt och
fredsarbete från sina respektive hemländer, bland annat Ukraina och Syrien.

Forum för Tro och Feminism

För andra året i rad deltog KRISS i detta årliga event, detta år representerade av Sofie
och Henny. Under konferensen talades det bland annat om hur det är att verka i den
katolska kyrkan i fråga om kvinnors inflytande, kristen feminism och tingens mystik,
kvinnor i bibeln och mycket mer! Sofie deltog även i ett panelsamtal om utvecklingen
i kyrkan i kölvattnet efter #metoo.

