KRISS verksamhetsplan 2011/12
gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012
Tema: ”En mänsklighet”

Trons reflektion
inTerdependencefestivalen
Vi vill ordna en tredje inTerdependencefestival den 7-9 oktober. Vi vill få fler kända namn till
festivalen genom bättre framförhållning. Vi vill även utöka samarbetet med andra organisationer,
vända oss till en bredare allmänhet och förbättra våra kanaler för att marknadsföra festivalen.

Retreat
Vi vill även detta år ge plats för eftertanke, vila, bön och tystnad genom att planera för en KRISSretreat under hösten. Vi vill undersöka möjligheten att göra detta i samband med
pilgrimsvandringen Pax 2011. Vi vill även undersöka intresset i lokalavdelningarna att planera och
genomföra retreaten tillsammans.

Taizéresa
RiksKRISS vill samarbeta med studentpräster runt om i landet och KRISS lokalavdelningar för att
genomföra en gemensam resa till Taizé under 2011. Även undersöka möjligheten till att bjuda in
andra kristna grupper.

KRISS tidskrift
Arbetet med tidningen fortsätter. Redaktionen arbetar på, men vill uppmana medlemmar att skriva
texter och ta bilder till tidningen. Det finns en idé att utbilda medlemmarna i skrivande och
tidningsmakeri. KRISS vill bli bättre på att sprida tidningen samt stärka redaktionen. Vi vill
uppmana medlemmar att föreslå teman, skriva texter samt ta bilder till tidningen. Tidningen skall
spegla KRISS bredd både geografiskt och åsiktsmässigt.

Religion ♥ HBT
Projektet fortsätter på sitt andra år av tre. KRISS är tillsammans med SFQ, Sensus och KIM med i
projektgruppen. Sedan i höstas finns också ett nätverk som samlar religiösa och HBT-organisationer
där vi är med. Den 25-27 mars arrangeras en konferens som vi hoppas många KRISS:are vill delta i.
Vi vill även delta med Religion ♥ HBT på festivalen Frizon, möjligen tillsammans med projektet
”Tyst”.

Teologifestivalen i Uppsala
KRISS vill finnas med under Teologifestivalen i Uppsala den 3-5 februari 2012, bland annat i
strömmen om Kairos Palestina.

Deltagande i WSCF-konferenser och European Regional Assembly
Vi vill uppmuntra fler KRISS:are att delta i 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.

www.kriss.se
Vi vill fortsätta att använda vår hemsida som ett av de främsta kommunikationsmedlen till våra
medlemmar. Här ska det finnas uppdaterad information om vad som händer inom KRISS men även
inom WSCF och om andra händelser och nyheter av intresse. Vi vill utveckla hemsidan och
användandet av sociala medier för att skapa en mer interaktiv plattform, bland annat genom att
lägga upp artiklar från KRISS tidskrift och skapa utrymme för diskussion kring texterna. På
hemsidan ska det vara tydligt hur KRISS organisation är uppbyggd med tydliga länkar till
lokalavdelningarna och möjlighet för lokalavdelningarna att lägga upp information om vad man
sysslar med på hemsidan.

Trons efterföljelse
Befriande Teologiskt Forum
KRISS ska tillsammans med KHS, IKT, Seglora smedja och Lunds stift arrangera det forum kring
befrielseteologi med tema ”Fri och beroende - tro som befriar till mångfald” som går av stapeln 810 april, på stiftsgården Åkersberg. Vi vill underlätta för våra medlemmar att delta under forumet
genom att subventionera anmälningsavgift och ordna med billigt boende.

Befriande forum
Vi vill aktivt använda oss av det nätverk som initierades under Befriande teologiskt forum 2010.
Befriande forum fungerar som en portal för organisationer och nätverk som gör teologi förankrad i
det samhälle vi lever i. Adressen till forumet är: seglorasmedja.se/befriandeforum

Stockholm Pride
KRISS vill vara fortsatt aktiva i firandet av Stockholm Pride och vill uppmuntra fler KRISS:are att
finnas på plats under festivalen för att bidra till KRISS synliggörande där. Vi vill sprida information
om vår rörelse, men också bilda opinion kring HBT-frågor och vi tror att Pride är en viktig plats för
oss att finnas på. Vi vill undersöka möjligheten att delta i Pride house tillsammans med HBT ♥
Religion och/eller Störst av allt är kärleken. KRISS ska, om intresse finns, delta som organisation i
paraden.

Rätt Vis helg
Vi vill, tillsammans med andra kristna ungdomsorganisationer, finnas med i diskussionen om Rätt
Vis helgs framtid och form. Nu finns förutsättningar att vara med och utveckla helgen till en verklig
mötesplats för ungdomar från olika organisationer som brinner för rättvisefrågor. Om en helg
kommer att genomföras under 2011 vill vi finnas med i planering och genomförande. Bland annat
vill vi föreslå för gruppen att bjuda in Rättvis el.

PAX 2011 - Pilgrimsvandring för människovärde
Vi vill undersöka intresset för att delta i PAX 2011 som arrangeras av Svenska kyrkan under
sommaren och hösten. 50 år efter Dag Hammarskjölds bortgång anordnas denna vandring till hans
minne och kommer att gå mellan Uppsala och Backåkra.

FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd
KRISS är en av medlemsgrupperna i FARR som till exempel samlar Asylgrupper och Ingen
människa är illegal. Att vara medlem 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 medlem samt skicka representation till FARR:s årsmöte.

Martin Luther King-dagen 2012
Vi vill uppmuntra till planering och genomförande av aktiviteter och aktioner som uppmärksammar
Martin Luther King-dagen och agerande i hans anda.

Internationella frågor
Vi ska verka för internationell solidaritet i världen. KRISS ska vara en organisation i fas med sin
samtid, som agerar som röst för kristna värderingar och mänskliga rättigheter internationellt.

Västsahara
Under 2011 vill KRISS vara en aktiv del av nätverket runt VästsaharaAktionen.

Ship to Gaza
Vi vill uppmärksamma och stödja nästa Ship to Gaza-konvoj genom att från kristet håll uttrycka en
förhoppning om demokratiska framsteg, människorätt och framsteg i fredsprocessen.

Trons gemenskap
NBCC - Nordic-Baltic Cooperation Council
Under verksamhetsåret 2011 kommer NBCC arbeta med att möjliggöra ekumeniska möten mellan
kristna i de nordisk-baltiska länderna. Bland annat så kommer NBCC att arbeta för att så många
medlemmar som möjligt från de nordiska länderna deltar i WSCF Europas möte som äger rum i
Finland under vårterminen. Vidare kommer NBCC att undersöka olika typer av finansiering för att
möjliggöra ytterligare sommar- och vintermöten.

Ekumenik och religionsdialog
Vi vill ha en fortsatt aktiv diskussion om ekumeniskt arbete och även omsätta detta i praktiken
genom att uppmuntra till kontakt och nyfikenhet inför olika religioner och kristna inriktningar samt
ta verksamma steg i riktning mot kyrkor och religiösa organisationer som inte finns representerade i
KRISS. Vi ska fortlöpande diskutera vad det innebär att KRISS är en ekumenisk förening, hur kan

vi bli mer ekumeniska. KRISS styrelse ska kontakta ortodoxa och katolska ungdomsförbund för att
utreda möjligheterna att fira en ekumenisk mässa eller annat samarbete, då de flesta KRISS:are
kommer från ett protestantiskt sammanhang.

Relationen mellan lokalavdelningar och riksKRISS
Vi vill vara lyhörda inför lokalavdelningarnas önskemål om vilken verksamhet riksKRISS ska
bedriva. Vi vill även göra det enkelt att få information om och delta i riksarrangemang. För en ökad
dialog inom KRISS vill vi även uppmana lokalavdelningar att ta kontakt med varandra och utbyta
erfarenheter. Förhoppningen är att få en mer integrerad rörelse där vi ser att lokalavdelningar och
riksstyrelsen tillsammans utgör riksKRISS. Vi vill bjuda in till en lokalavdelningsdag då
representanter för alla lokalavdelningar och styrelsen möts för att samtala kring vad KRISS är och
vilken relation lokalavdelningar och riksKRISS vill ha till varandra.

KHS - Förbundet for Kristen Humanism och Samhällssyn
KRISS vill under det kommande verksamhetsåret uppmuntra sina medlemmar att delta i KHS
aktiviteter, såsom det årliga sommarmötet. Det ska finnas möjlighet att få resor och deltagaravgifter
subventionerade till KHS arrangemang. Vi vill också genom vår plats i styrelsen ta en mer aktiv roll
i KHS.

Studieförbundet Bilda
Vi vill uppmuntra lokalavdelningarna att fortsätta ta del av den hjälp som Bilda kan erbjuda.

WSCF Europe Staff and Officersmeeting 2012
Det årliga mötet ger rörelsesekreterare/ordförande en sällsynt möjlighet att träffa kollegor från
andra länder som arbetar med liknande saker. Dessa dagar ger möjlighet till såväl nya idéer som
kompetensutveckling och trevligt umgänge.

Riksmötet 2012
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 uppmuntrar gärna KRISS medlemmar till att skriva motioner och aktivt delta i KRISS
utformande. Vi vill undersöka möjligheten att samordna Riksmötet 2012 med andra kristna
organisationer, till exempel Vildåsnan, Kristna Freds och Svenska Kyrkans Unga

KRISS och Sammankomströrelsen
Under 2011 ska vi utreda möjligheten att vara värd eller delta i anordnandet av en
”sammankomsthelg” som drivs av ett nätverk av kristna kommuniteter, i syfte att bredda vår syn på
vad kristen gemenskap kan innebära.

KRISS i rörelse
Medlemsvärvning
Vi i KRISS arbetar för att göra oss mer kända, bland annat genom att sprida den egna tidskriften
och dela ut flyers på folkhögskolor, stiftsgårdar och i andra sammanhang där vi tror att vi kan nå
nya medlemmar. Vi vill inspirera kristna studenter på universitet och högskolor att starta nya
KRISS-grupper. Vi vill fördjupa dialogen mellan lokalavdelningarna om kreativa metoder för att
visa vad KRISS är, vi vill också uppmana till täta kontakter med andra organisationer och
deltagande i olika evenemang. En nyckelfaktor för att växa är att synas och därför vill vi uppmana
lokalavdelningarna att inspirera varandra till olika utåtriktade aktiviteter. Vi vill utforma ett
medlemsvärvarmaterial som kan användas på festivaler och möten.

Insamling
Senior Friends är ett nytt initiativ som bygger på att söka stöd hos en annan målgrupp än bara
studenter, i första hand tidigare medlemmar, men även andra som vill stödja rörelsen på olika sätt.
Vi har stora förhoppningar om att kunna utöka detta nätverk under året som kommer. I övrigt
behöver vi fortsätta arbetet med att bli bättre på att söka kollekter och fondmedel.

KRISS organisation
Styrelsen ska utvärdera rörelsesekreterarens tjänst.

Kansli
Vi vill undersöka de ekonomiska och praktiska möjligheterna att hyra in sig i andra kristna rörelsers
kontor, till exempel Svenska Kyrkans Unga. Vi vill även tänka tillsammans med KRISS i Lunds
arbetsgrupp kring ett KRISS-hus i närheten av Lund.

