
 

Verksamhetsberättelse 

KRISS 2022 
 

 

 
 

 

Styrelsen bestod under året av: 

Agge Angusson (ordförande)  

Hanna Pierre Nilsson (kassör) 

Tobias Kant (vice ordförande 

Sofia Springare (ledamot) 

Alexandra Wanngård (ledamot) 

 
Styrelsens möten 

2022 

8 maj 

20 maj 

22 augusti 

27 september 

21 november 

12 december 

 
 

2023 

16 januari 

2 februari 

19 mars



 

Innehåll 

Innehåll 2 

1. Introduktion 3 

2. Årsmöte 3 

3. Kommunikation 4 

3.1 Sociala medier 4 

3.2 KRISS nyhetsbrev 4 

4. Ställningstaganden och opinionsarbete 4 

4.1 Finansiering av nätverket “Skapelse & Existens” 5 

5. Internationella evenemang 6 

5.1 Himmelske dager 6 

6. Nationella evenemang 7



 

1. Introduktion 

År 2022 har, som fortsatt påverkat KRISS internationella och nationella verksamhet till 

följd av pandemin. Men vi återhämtar oss och två KRISS representanter har deltagit i 

internationella event under 2022.  På nationell nivå har styrelsen fortsatt bedrivit sitt 

arbete med planering och genomföring av mindre lokala sammankomster och 

uppmuntran till nya lokalgrupper. Stockholms-KRISS ligger fortsatt vilande, och Riks-

KRISS har fortsatt ansvaret för lokalavdelningen. 

 
Det finns trots allt ett intresse för en kristen studentrörelse i Sverige, vilket till exempel 

märks av att en ny lokalgrupp har uppstått i Nordvästra Skåne . Riksstyrelsen ser det 

som av stor vikt att rörelsen fortsätter och utvecklar sin verksamhet. 

 

2. Årsmöte 

Den 8:de maj 2022 träffades riksstyrelsen och medlemmar över ett digitalt 

mötesverktyg för att kunna möjliggöra att så många som möjligt kunde delta. Vi såg 

tillbaka på föregående verksamhetsår 2021 och blickade framåt på kommande 

verksamhetsår 2022. Vi tackade även av styrelsemedlemmarna William Sparthan, 

Tove-Junia Helminen och Karolina Bahr och nya styrelsemedlemmar valdes in.



 

3. Kommunikation 

 
3.1 Sociala medier 

På Facebook och vår hemsida www.kriss.se har vi under året regelbundet informerat 

våra medlemmar om olika arrangemang, här annonseras också ställningstaganden i 

olika frågor liksom våra nyhetsbrev. Det gäller våra egna aktiviteter men också vad som 

händer internationellt (nyheter från WSCF och andra SCM). 

 

 

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. Tre nyhetsbrev skickades ut under 

vårterminen 2022, två under hösten, samt två under våren innan årsmötet 2023. 

 

 

 
 

4. Ställningstaganden och opinionsarbete 

 
4.1 Himmelske dager 

Himmelske dager är en dansk kyrkofestival som 2022 gick av stapeln i Roskilde den 

26-29 maj. Festivalen anordnas i regi av Danska kyrkodagar,, vilka är en komité under 

det danska kyrkorådet. Vi blev kontaktade av KFUM Danmark (de som idag 

representerar Danmark inom WSCF). KRISS sände två delegater som deltog i en 

engelskspråkig panel på temat ekoteologi ur perspektiven feministisk ekoteologi samt 

franciskansk spiritualitet, Katja Stroeven och Agge Angusson. Delegaterna var mycket 

nöjda med besöket och uppmuntrar framtida medlemmar att åka. Nästa festival hålls 

om 3 år i Århus. 

http://www.kriss.se/


 

 

4.2 Finansiering av nätverket “Skapelse & Existens” 

Skapelse & Existens består av organisationer, föreningar, forskare, teologer, studenter, 

nätverk och personer som på andra sätt arbetar med och/eller brinner för frågor om 

klimat, hållbarhet och ekoteologi. Medlemmarna är båda unga och gamla, kommer från 

olika delar av Sverige, tillhör olika kristna samfund och teologiska traditioner. 

 
Styrelsen beslutade den 19 april 2021 att godkänna finansieringen av nätverket 

“Skapelse & Existens” hemsida för år 2021. Den 12 december 2022 beslutade styrelsen 

att fortsatt finansiera nätverkets hemsida ekonomiskt för år 2022. Styrelsen godkände 

även att bistå lunchen för deltagarna på Skapelse & Existens medlemsträff i Stockholm 

2-3 september. Skapelse och Existens är en mötesplats för kristna med engagemang i 

klimat- & hållbarhetsfrågor. 

 

5. Internationella evenemang 

KRISS har fortsatt haft kontakt med systerförbunden i Norge och Finland. 

Förhoppningen är att kunna anordna resor likt de som gjorts tidigare, när intresse 

återigen uppstår från medlemmar. Tyvärr har KRISS inte kunnat närvara vid WSCF 

General Assembly. Förhoppningen är att vi med mer aktiva lokalgrupper framöver 

kommer ha lättare att sända delegater på diverse stormöten / internationella 

arrangemang. 

KRISS har informerat om möjligheten att som medlem åka på flertalet internationella 

event men inget intresse från medlemmarna har uppstått. KRISS har i år således inte 

sänt några delegater till WSCT General Assembly (som består av utvärdering och 

erfarenhetsutbyte kring hur det är att vara kristen student, bibelstudier och dialoger 

kring teologiska och politiska frågor). Och således inte till Senior friends (som hölls i 

samband med WSCF General Assembly 23 juni - 1 juli) den 24-26 juni i Berlin. 

KRISS har även erbjudit sina medlemmar möjligheten att nomineras till att delta i 

Ecumenical Youth Gathering (anordnas av World Council of Churches i samband med 

WCC General Assembly). En konferens i Karlsruhe den 26-30 augusti, som 

genomfördes för att arbeta fram en strategi och gemensam agenda som presenterades 

på WCC General Assembly.



 

6. Nationella evenemang 

Tidigare år har KRISS också bland annat medverkat vid evenemang såsom En dag om 

kristen feminism. Sådant medverkande har inte blivit av i år. 

Vi har istället fokuserat på att gjuta liv i lokalgrupperna. KRISS hade som mål att starta 

upp den lokala verksamheten i Lund igen efter några års uppehåll och den 25 september 

hölls ett gemensamt fika för intresserade med representanter från KRISS styrelse på 

plats för att fånga upp nya studenter. Intresset blev dessvärre inte så stort men bland de 

lokalgrupper som under den senaste tiden tagit initiativ har vi Landskronas och 

Helsingborgs omnejd, KRISS Nordvästra Skåne. De har erkänts på ett riksstyrelsemöte 

och styrelsen ämnar formellt att godkänna dem på det kommande riksårsmötet.  

6. 1 Svenska kyrkans unga - podcastmedverkan 

Svenska Kyrkans Unga bjöd in KRISS-representanter till sin podcast "Tror du?" vilket 

resulterade i en medverkan i podden av vår ordförande Agge Angusson under senhösten 

2022. Syftet med podcastavsnittet var primärt att lära känna varandra, se det som 

förenar oss samt visa på vilken bredd och rikedom som finns inom kristenheten i 

Sverige. I den fick KRISS möjlighet att presentera vår studentrörelse genom en historisk 

tillbakablick, hur det ser ut idag och hur vi ser på exempelvis ekoteologi. 

 

 

 

 

 


