
♥VERKSAMHETSPLAN  10/11♥ antagen på riksmötet 5-7 mars 2010 i Björklinge, gäller tom riksmötet 2011
Övergripande tema: 
Kristen i praktiken

          
 Trons reflektion

inTerdependencfestivalen
KRISS vill under året återigen arrangera en teologisk festival under namnet inTerdependence och 
ytterligare utveckla festivalens innehåll.

KRISS tidskrift
Arbetet  med  tidningen  fortsätter  under  2010.  Vi  skall  bilda  en  redaktion,  etablera  ett 
artikelskrivarnätverk  och  uppmana  medlemmar  att  skriva  texter  och  ta  bilder  till  tidningen. 
Tidningen skall spegla KRISS bredd både geografiskt och åsiktsmässigt. 

Religion ♥ HBT
Arbetet med projektet fortsätter under 2010. KRISS vill vara en central del av detta projekt som 
vi tycker är viktigt.

 
Vadstena Pilgrimscentrum 
Under  2010  vill  KRISS arrangera  en  retreat  tillsammans  med Vadstena  Pilgrimscentrum för 
KRISS medlemmar. 

www.kriss.se
Tydligare struktur, ett bildarkiv och lättillgänglig information om riksKRISS och lokalavdelning är 
en del av årets satsning på en snygg och levande hemsida. Jämte KRISS Tidsskrift är hemsidan 
vår främsta kontakt med befintliga och blivande medlemmar och kommer även fortsatt att ge 
information om KRISS verksamhet, WSCF konferenser och andra nyheter av glädje.

World Student  Christian Federation Europe konferens 13-19/4 och World 
Student Christian Federation Europe Study Session “Climate Justice Now!” 
September
Vi vill uppmuntra våra medlemmar att delta i dessa spännande konferenser.

Trons efterföljelse

Världens Fest
Vi skall delta i Världens Fest, Svenska kyrkans möte kring det internationella arbetet, 4-6 juni i 
Växjö. Mötets temat är "En annan värld möjlig - Mission, Migration, Miljö och Marknad". KRISS 

http://www.kriss.se/


kommer att bidra med en workshop i ickevåld - "Är gränser våld?”, ett bokbord på temat "Allt 
vad ni inte gjort för dessa minsta..." med böcker om ickevåld och migration och frågeställningar 
kring hur man själv kan ta ett radikalt ansvar för sina medmänniskor. Vi vill också uppmuntra 
våra  medlemmar  att  delta  i  mötet,  samt  se  till  att  det  finns  möjlighet  att  få  sin  resa  och 
deltagaravgift subventionerad.

Stockholm Pride
KRISS vill finnas med under Pride även 2010, men vi kommer inte som förra året att vara i Pride 
park utan vill göra ett eget arrangemang ute på stan, som skall peka på Jesus och kristen tro. Vi 
skall utforska möjligheterna till ett samarbete med religion♥HBT. Målsättningen med deltagande i 
Pride är dialog.

Klimatarbete - ekumeniskt, interreligiöst och internationellt
Efter KRISS deltagande i Countdown to Copenhagen-kampanjens demonstrationer samt med 
det  engagemang  som  föddes  vid  Uppsala  Interfaith  Climate  Summit  vill  vi  fortsätta  söka 
ekumeniska, interreligiösa och internationella samarbeten för att verka för ett bättre klimat. Bland 
annat inom rörelsen ”omställning Sverige”. 

Vapenexport
KRISS vill under året, i samarbete med Kristna Fredsrörelsen och andra fredssträvande nätverk, 
verka  för  en  fredligare  värld.  Ett  viktigt  led  i  detta  arbete  är  att  ifrågasätta  den  svenska 
vapenexporten.  Vi  vill  undersöka  möjligheterna  till  samarbete  med  Kristna  Fredsrörelsen, 
Svenska  Freds-  och  Skiljedomsföreningen  samt  Broderskapsrörelsens  projekt  ”En  hjälpande 
hand”.

Etik och energi 
Under inTerdependencefestivalen fick vi besök av Etik och Energi. De föreslog samarbete och 
nätverkande. Under 2010 vill vi göra det möjligt.

FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd
FARR har precis som KRISS en riksorganisation som samlar flera lokala grupper under sig, t ex 
Asylgrupper och Ingen människa är illegal. Att vara medlemmar i FARR ger möjlighet både till 
att  lära  oss  om, och att  påverka,  i  asyl-  och migrationsfrågor,  bland annat genom att  delta  i 
FARR:s riksmöte och kursdag. Under det kommande året vill vi fortsätta vara medlemmar, samt 
att  skicka  representant  till  FARR:s  riksmöte,  där  vi  som  fullvärdig  medlem  har  rätt  till  två 
representanter.

Martin Luther King-dagen 17/1 2011
Vi vill uppmuntra planeringen av lokala utåtriktade aktioner som kan äga rum på Martin Luther 
King-dagen 2011. 

Trons gemenskap

Riksmötet 2011
Före  mars  månads  utgång  ska  det  enligt  stadgarna  hållas  riksmöte.  Riksmötet  ska  gärna 
arrangeras i samarbete mellan riksstyrelsen och en lokalavdelning. Riksmötets roll är framför allt 
att styra och prioritera KRISS verksamhet för det kommande året. Riksmötet är också en viktig 
plats för att nätverka lokalavdelningar och medlemmar emellan. Innan riksmötet bör det skickas 



ut handlingar med tydliga instruktioner  om hur mötet  kommer att  gå till  och hur man som 
medlem kan gå till  väga för att  driva sin fråga,  en så kallad ”mötesskola”. I  planeringen och 
genomförandet av riksmötet vill vi uppmuntra till samarbete med andra rörelser.

World Student Christian Federation Europe staff  and Officersmeeting 21-
25/3
2010 är Sverige värdar för mötet som äger rum i Lund. Vår rörelsesekreterare deltar och alla som 
vill får möjlighet att träffa deltagarna i samband med Oscar Romero konferensen som avslutar 
mötet.

Nordisk-baltiskt  vinter-  och  sommarmöte/Nordisk-baltiskt  samarbetsråd 
(NCC) 
Nordic Baltic Cooperation Council är en subregion inom den Europeiska regionen av WSCF, och 
är  en  chans  för  de  nordiska  och  baltiska  länderna  att  samarbeta  och  dela  med  sig  av  sina 
erfarenheter.  Vi  vill  fortsätta  det  Nordisk-Baltiska  samarbetet,  med en  representant  i  NCC:s 
styrelse, och alla medlemmar uppmuntras att åka på de sommar- och vintermöten som ordnas.

Ekumenik 
KRISS vill samarbeta med andra kristna rörelser och delta i den gemensamma strävan efter att 
vara ”ett i Kristus”. Detta kommer bland annat att ske genom deltagande i Sveriges Kristna Råds 
(SKR) årsmöte.

Interreligiösa samarbeten
Under 2010 vill vi samarbeta med andra religiösa samfund och föreningar. Att syftet ska vara 
interreligiös dialog.

Relationen mellan riksKRISS & lokalavdelningar
Under 2010 vill vi lägga extra stort fokus på att skapa goda relationer mellan riksstyrelsen och 
KRISS lokalavdelningar. Vi vill jobba för att det finns en öppen och lyhörd dialog dem emellan, 
så att riksKRISS verksamhet speglar och representerar hela spannet av föreningens viljor och 
drömmar. 

Studieförbundet Bilda
Vi  vill  uppmuntra  lokalavdelningarna  att  utnyttja  den  hjälp  som  Bilda  kan  erbjuda  i  högre 
utsträckning än tidigare.

Förbundet for Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS)
KRISS vill under det kommande verksamhetsåret uppmuntra sina medlemmar att delta i KHS 
aktiviteter,  såsom till  exempel  det  årliga  sommarmötet.  Vi  vill  dessutom  se  till  att  det  finns 
möjlighet att få resor och deltagaravgifter subventionerade till KHS-arrangemang. 

KRISS  i rörelse

Medlemsvärvning
Detta är året då KRISS ökar i medlemsantal. Det är viktigt för att kunna genomföra de projekt 
som vi vill göra. Alla medlemmar uppmuntras därför att berätta om KRISS och sin passion för 
KRISS och på så sätt bidra till ökat antal medlemmar. De arrangemang och aktiviteter som vi 



håller i eller finns med på är goda kontaktytor för medlemsvärvning. Vi vill fokusera på att stödja 
nya lokalgrupper. Det är viktigt att vi på olika sätt syns och hörs på universiteten. 

KRISS och kristna ungdomsorganisationer
Under 2010 ska styrelsen söka efter en arbetsgrupp som vill  arbeta med att söka upp kristna 
ungdomsorganisationer för att  berätta om universitets  och högskolestudier och informera om 
KRISS verksamhet.

Insamling
Under det kommande året vill vi lägga mer krut på att söka pengar till vår verksamhet, både till 
specifika arrangemang såsom inTerdependencefestivalen, men även till allmän verksamhet. Vi vill 
med hjälp av medlemmarna skicka ut kollektansökningar till församlingar runt om i landet och 
även  söka  pengar  ur  nationella  fonder  som  t  ex  Johan  Meijers  fond.  Vi  vill  även  utse  en 
insamlingsansvarig i styrelsen som aktivt kan arbeta med att hitta passande fonder för KRISS att 
söka pengar ifrån, till exempel genom att fondprenumerera.

Expedition/permanent nationell mötesplats
Vi vill under året hålla utkik efter en nationell mötesplats som även kan tjäna som expedition. 
Tillsvidare sköts expeditionsarbetet hemifrån personalen. Styrelsen uppdras också att reflektera 
över vilka kriterier en eventuell nationell mötesplats skulle behöva uppfylla.

Övrigt
Dokumentet  förslag  till  styrelsen  ges  till  styrelsen  som  får  i  uppgift  att  informera  berörda 
arbetsgrupper under året. 


