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InTerdependencefestivalen
Vi vill ordna en femte inTerdependencefestival, i Göteborg, i mitten av hösten och
fortsätta arbetet med att etablera inTerdependencefestivalen som en välkänd alternativ
teologifestival och en kanal samt inspiration för KRISS som rörelse. Planeringen för festivalen
samordnas av G-KRISS.

WSCF
Vi vill uppmuntra fler KRISS:are att delta på WSCF:s möten för att på så sätt öka vår förståelse för
studenters situationer i olika kulturella kontexter och förbättra kontakten med våra
syskonorganisationer runt om i Europa och i världen. Därför att det viktigt att finna en
kontaktperson till WSCF som har ansvaret för att förmedla information till KRISS om olika
arrangemang. Vi vill ge möjlighet till någon av medlemmarna i styrelsen eller annan aktiv medlem 
att delta på detta möte för att knyta närmare kontakter med våra systerförbund i Europa.

Riksmötet 2014
Vi vill verka för att få till stånd ett roligt och inspirerande riksmöte, som bygger på en god dialog
medlemmarna emellan. Vi önskar ha riksmötet som en plats för att stärka vår gemenskap som
rörelse; och vill uppmuntra KRISS' medlemmar till att skriva motioner och aktivt delta i KRISS'
utformande.

Relationen mellan lokalavdelningar och riks-KRISS
Huvuddelen av KRISS verksamhet sker i de olika lokalavdelningarna. Riksstyrelsens roll är primärt 
att finnas där som stöd för lokalavdelningarna.

Nyhetsbrev
Vi vill ge ut ett nyhetsbrev om vad som händer i rörelsen, som skall gå till alla medlemmar. Vi vill 
uppmuntra lokalavdelningarna att sprida denna information på deras träffar.

Ekumenik
KRISS är en ekumenisk förening och vi vill vara öppna för ett samarbete med organisationer 
förankrade i olika kristna traditioner. Vi vill vara en del i samarbetet som finns i Sveriges Kristna 
Ungdomsråd (SKUR), om det finns någon medlem som vill vara representant.

Studieförbundet Bilda
Vi vill fortsätta att vara medlemmar i Studieförbundet Bilda och vår representant i Bilda skall 
finnas behjälplig  för lokalavdelningarna i kontakten med Bilda.

NBCC - Nordic-Baltic Cooperation Council
Att vara en del av NBCC ger oss möjlighet att tillsammans med våra närmsta grannar stötta och
inspirera varandra. Vi vill kunna skicka minst en representant till sommarmötet i Finland.

Under förutsättning att arbetsgrupper bildas bildas vill vi även följande:

KRISS tidskrift
Vi vill fortsätta att ge ut två nummer per år av KRISS tidskrift. Detta under förutsättning att det 
finns en arbetsgrupp som vill arbeta med tidningen och som kan vara ansvariga för den, där en av 



deras viktigaste uppgifter är att finna en ny redaktör till tidskriften då vår nuvarande redaktör 
kommer att avgå. KRISS tidskrift ska i första hand vara ett forum för reflektion och samtal kring 
kristen tro och livet, men även för informationsspridning inom rörelsen. 

Stockholm Pride
Vi vill tillsammans med Kyrkan på Pride delta i Stockholm Pride. Vi vill arbeta för att ha ett
seminarium kring transfrågor och tro, på egen hand eller tillsammans med Kyrkan på Pride. Detta
under förutsättning att det finns en arbetsgrupp som vill arbeta med Stockholm Pride.

Urkult
Vi önskar att en arbetsgrupp bildas för att utforska möjligheten att, tillsammans med Svenska 
Kyrkans Unga, hålla en workshop under folk- och världsmusikfestivalen Urkult. Workshopen får 
gärna ha temat ”Religion <3 HBT”.

Kampanj inför Kyrkovalet
Under förutsättning att en arbetsgrupp bildas, vill vi genomföra en kampanj inför kyrkovalet som 
syftar till att lyfta fram frågor om rättvise- och miljöperspektiv i Svenska kyrkans verksamhet. Vi 
vill genom enkätundersökningar och/eller intervjuer ta reda på hur de olika kandidaterna på 
stiftsnivå förhåller sig till frågor om till exempel hållbart skogsbruk, klimatanpassad 
energianvändning, global rättvisa samt öppenhet och inkluderande. Vi vill undersöka möjligheten 
att genomföra detta tillsammans med Förbundet Kristen humanism.

Retreat
Om en arbetsgrupp vill formas för detta, så hoppas vi på att kunna, för fjärde året i rad, bjuda in 
till höstretreat. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med Vännernas samfund genomföra 
en retreat på Svartbäcksgården utanför Stockholm.


