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Verksamhetsberättelse KRISS 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen bestod under året av: 

 

Sofie Söderin (ordförande) 

Stina Ekholm Tysk (kassör) 

Simon Aspberg (vice ordförande) 

Marie Johansson (internationell samordnare) 

Fanny Nygren (nationell samordnare) 

Sofia Springare (ledamot) 

 

Styrelsens möten 
 

2019 
7 april 
14 maj 
18 juni 

19 augusti 
13 september 

11 oktober 
12 november 
10 december 

 
 

2020 
25 januari 

17 februari 
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1. Introduktion 
 
Under detta år har styrelsen varit fler till antalet och varit mer spridda över 
landet. 
 
Stockholms-KRISS ligger fortsatt vilande, och Riks-KRISS tagit över ansvaret för 
lokalavdelningen. Planen framöver är att ha skilda aktivitetsgrupper för olika 
lokalavdelningar, men under 2019 har det i praktiken fungerat så att de 
styrelsemedlemmar som bor i Stockholm har skött aktiviteterna i Stockholm, 
men också delat ut ansvar för vissa träffar till aktiva medlemmar.  
 
Det är endast i Stockholm som det i nuläget finns en aktiv KRISS-grupp, men 
under slutet av året har samtal förts med en förening i Lund som vill ansluta sig 
till KRISS i samband med årsmötet 2020.  

2. Årsmöte 
På lördagen den 30 mars träffades riksstyrelsen och medlemmar i St Eriks kapell 
i Stockholm. Vi såg tillbaka på verksamhetsåret 2018, visionerade tillsammans 
inför framtiden och drog upp gemensamma riktlinjer för 2019. Styrelsens 
ekonomiska redovisning godkändes av riksmötet. Ordförande avtackades och 
flera nya styrelsemedlemmar valdes in. Årsmötet beslutade att fortsatt låta 
Stockholms-KRISS vara vilande. 

3. Kommunikation 

3.1 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. 
 

3.2 KRISS nyhetsbrev 
Vi använder fortsatt mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar, 
som skickas ut regelbundet med information om vad KRISS har gjort den senaste 
tiden och med inbjudningar till kommande evenemang. Nyhetsbrev skickades ut 
2019-05-14, 2019-09-24, 2019-12-19 och 2020-02-10.  
 
 
 
 
 

http://www.kriss.se/
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4. Ställningstaganden och opinionsarbete 

 

4.1 Fortsatt vänskap och solidaritet med Hong Kong 
Under året har styrelsen haft regelbunden kontakt med SCM Hongkong, särskilt 
under protesterna under hösten som de var aktiva i. Genom vår facebook-sida 
och i nyhetsbrev lyfte vi frågan om de kristnas utsatthet i samband med den 
politiska situationen i Hongkong för att synliggöra den i Sverige. Ett av våra 
facebook-inlägg om detta fick stor spridning. Vi kontaktade även Sveriges 
Kristna Råd och bad dem om hjälp att lyfta frågan, dock fick vi ingen respons.  

 

5. Internationella evenemang  

 
5.1. Lägerhelg med besök från Norge 
Den 3-5 maj anordnade KRISS ett helgläger på scoutgården Frustunaby i Gnesta. 
Totalt var vi 11 deltagare, varav två från vår norska systerorganisation, Norges 
Kristelige Studentforbund. Denna helg var en del av det kontinuerliga utbytet 
KRISS har med Norge, där målet är att turas om att hälsa på varandra och utbyta 
idéer. Under två dygn fick vi umgås, samtala, fira andakt, spela spel och knyta 
nya vänskapsband. Flera av deltagarna var nya i KRISS och har sedan blivit kvar 
som aktiva medlemmar.  
 

5.2. European Regional Assembly (ERA) 2019 i Köpenhamn, 

Danmark 
I oktober var Marie och Stina i Köpenhamn på European Regional Assembly 
(ERA), det årliga sammanträdet för Europaregionen i  WSCF. WSCF är en 
ekumenisk kristen studentorganisation som består av lokala och nationella 
grupper över hela världen. På ERA 2019 deltog representanter från Finland, 
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, 
Makedonien, Vitryssland, Litauen och Polen, Slovakien, Österrike, Italien och 
Schweiz. 

Det var en intensiv vecka med många givande samtal. Något som var särskilt 
intressant var att höra om vilka utmaningar och tillgångar vi har i våra 
respektive sammanhang. Det blev tydligt att våra lokala föreningar varierar i 
storlek och har olika förutsättningar. 

Våra inbjudna gäster från bl.a. europeiska kyrkokonferensen (CEC) och 
Kyrkornas världsråd berättade om olika möjligheter till internationellt och 
ekumeniskt engagemang för unga. Vi diskuterade även det gångna årets rapport, 
ändringar i stadgarna och riktlinjer för det kommande året samt valde ny 
styrelse. Vår egen Stina valdes till vice ordförande! Utöver diskussionerna bad 
och sjöng vi tillsammans. 
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För mig (Marie) innebar ERA 2019 en påminnelse om hur viktiga de fysiska 
mötesplatserna är för att kunna agera tillsammans. ERA är en sådan fysisk 
mötesplats där vi bygger relationer och utbyter kunskap, och försöker se vad vi 
som Kristi lärjungar behöver och kan göra. Att vara i samma rum och be 
tillsammans är kraftfullt och öppnar upp för en samhörighet som sträcker sig 
bortom orden. 

6. Nationella evenemang 

 

6.1. Kyrka <3 Jämställdhet 
Helgen den 5-6 april 2019 var KRISS en av medarrangörerna till konferensen 

Kyrka <3 Jämställdhet som gick av stapeln i Stockholm. Konferensen hölls under 

två dagar med olika föreläsningar och panelsamtal och förutom KRISS stod även 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK), Immanelskyrkan och Adolf Fredriks 

församling Svenska kyrkan som arrangörer. Medlemmar i KRISS stod för 

planering och genomförande av en feministisk ekumenisk gudstjänst i 

Immanuelskyrkan som avslutade helgen. I samband med konferensen sålde 

KRISS även vykort med motivet ”Halva himlen är vår” till förmån för ROKS.  

 

6.2 Forum för Tro och Feminism  
För tredje året i rad reste KRISS till Göteborg för detta årliga event som i år hade 
temat sexualitet. KRISS representerades av Stina, Katja, Lina, Sofie och Nathalie 
som fick höra spännande föreläsningar om allt från synen på kroppen i kyrkans 
historia till sexualitet i Bibeln. Dessutom fick vi chansen att presentera KRISS 
arbete, både det vi gör i Sverige och om World Student Christian Federation som 
vi är en del av. 
 

7. Stockholm 

 

7.1 Månadsträffar  
Den nya styrelsen bestämde att fortsätta med de regelbundna träffar som KRISS haft i 

Stockholm, för att skapa en trygg och inspirerande rytm under året. Det har gett många 

spännande samtal och trevliga stunder. KRISS får fortsatt ha sina träffar i St Eriks kapell 

på Kungsholmen, som tillhör Västermalms församling. Med undantag för 

sommarmånaderna har det blivit en träff varje månad med olika teman. Bland annat har 

det kunnat handla om att fira mässa tillsammans, spelkvällar, hantverkstema, julpyssel, 

picknick, med mera. KRISS har varje gång bjudit på enkelt fika och träffarna har i regel 

avslutats med en enkel andakt. 
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7.2 Uppstartsdagar på Stockholms Universitet 
KRISS medverkade i september genom ordförande på Stockholms Universitets 
uppstartsdagar, där vi fick stå tillsammans med Universitetskyrkan. Det var ett 
bra sätt att möta människor på och göra KRISS synligt bland studenter vi annars 
har haft svårt att nå.  
 

7.3 Retreat 
I november anordnade styrelsemedlemmarna i Stockholm en retreatdag i St 
Eriks kapell som var öppen för alla. I avgiften (ca 30 kr) ingick lunch och material 
och vi var sex deltagare som delade en dag av tystnad och kreativitet 
tillsammans. Under dagen fanns möjlighet till att måla, skriva och annat 
skapande samt gemensam taizesång och meditation. Dagen var helt i egen regi 
och var mycket uppskattad. Till retreaten hittade också personer som inte 
tidigare varit engagerade, och styrelsen planerar att anordna en till retreat med 
samma upplägg i vår.  
 


