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EFFEKTRAPPORTERING
för
STÖDKRIS 80 24 98 – 6823
Ideell organisation av folkrörelsemodell.
Stödföreningen till Kriminellas Revansch i Samhället
PG 900553-9
BG 900-5539
STÖDKRIS STYRELSE
Ali Reunanen 560531-1090 - ordförande
Joakim Benders 700804-0433 - sekreterare
Paul Barath 740609-4651 - kassör
Per-Uno Fransson 480627-0213 - ledamot
Mats Granberg 590806-1657 - ledamot

AKTUELL SITUATION
STÖDKRIS har ökat intäkterna under 2018 och har idag ett saldo på drygt 136 000 kronor.
2017 nådde insamlingen 11 000 kronor vilket betyder att vi redan i september överträffat föra
året med ca 125 000 kronor i insamlade medel.
Inga utbetalningar är gjorda men planering pågår för att stödja något eller några projekt.
Under Almedalen och KRIS nationella turné på 45 platser i Sverige har STÖDKRIS aktivt
marknadsförts. En långsiktig plan har tagits fram tillsammans med professionella aktörer för
att få full fart på insamlingsverksamheten.

VAD VILL VI UPPNÅ?
Föreningens syfte är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället
(RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett
liv i missbruk och kriminalitet.
Genom att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till
gåvor och donationer.
Föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med
donatorer och andra bidragsgivare.
På 5 års sikt kommer STÖDKRIS att vara huvudinkomst för KRIS sociala
verksamheter och projekt.
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För att förstå vad STÖDKRIS kommer att göra i framtiden behöver man veta vad
KRIS är, gör och står för.
VILKEN ORGANISATORISK ENHET VERKAR KRIS
Vad är kamratföreningen KRIS?
• Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta
kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits
sedan starten den 23 oktober 1997, då var vi 11 medlemmar som bildade KRIS.
• Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges
interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som
friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.
• Många av de vi hjälper och stöttar har inte vistats på fängelser eller institutioner utan
kommer direkt från gatan. Förutom att vi hjälper oss själva så hjälper vi drygt 400
kriminella missbrukare varje år.
VILKEN STRATEGI HAR VI FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL
Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet
• KRIS är en gemenskap för den som söker ett värdigt liv. Hos oss är ingen mer eller
mindre värd än någon annan.
• KRIS är ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda. Vi
är inte någon ersättning.
VILKEN KAPACITET HAR KRIS
• KRIS består idag av flera olika lokalföreningar från Umeå i norr till Trelleborg i
söder. Medlemsantalet uppgår till över 3 200 medlemmar.
Vad gör kamratföreningen KRIS?
Verksamheterna ser lite olika ut runt om i landet beroende på när föreningarna
startades, hur stor befolkningen är och vilken verksamhet de bedriver.
En del av verksamheter som finns är:
Muckhämtning – Den som friges från häkte eller anstalt möts vid murarna. Sedan
åker man till föreningslokalen och firar med tårta. Man får också hjälp att skapa
kontakter med sociala myndigheter och annat nödvändigt för att bibehålla ett liv utan
droger och kriminalitet. Vi gjorde ca 60 muckhämtningar under 2017.
Vi åker ut på anstalter och träffar intagna och informerar om vår verksamhet, vi
erbjuder också möjligheten till enskilda samtal. Här sker de första stegen till
förändring. Under 2017 gjorde vi cirka 1950 besök på våra anstalter och häkten runt
om i landet.
Boende - på många av våra lokala föreningar finns det olika kontrollerade
stödboendeformer.
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Drogfrihet och nykterhet - regelbundna drog och utandningskontroller görs för alla
medlemmars säkerhets skull.
Social träning - KRIS anordnar olika kultur & fritids aktiviteter som tillexempel –
Teater, yoga, fotboll och medlemsfester är en del av vad som erbjuds.
Almedalen - varje sommar så deltar KRIS i ett sommarläger på Gotland under
Almedalsveckan då vi får möjligheten att visa upp och även påverka människor med
vårt budskap och hederlighet och drogfrihet. Ofta har vi i KRIS en kampanj som vi
genomför och även deltar vi i olika seminarier och föreläsningar vilket har visat sig
vara mycket uppskattat. 2018 fick KRIS tre utmärkelser av olika reklambyråer för
insatserna i Almedalen – bland annat årets ”snällaste” aktör.
Folkbildning - KRIS bedriver även kurser & utbildningar för att stärka och utveckla
både individen och gruppen som tillexempel KRIS Basic som är ett studiematerial om
KRIS och Bättre Framtid so är ett studiematerial som kan vara till mycket bra hjälp
när en person ska bygga upp ett nytt liv. NBV (Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet) är de som hjälper oss utforma studiecirklar och utbildningar.
Personligt stöd - Madder och Fadderverksamhet – I början när man väljer bort livet
med droger och kriminalitet behöver man mycket stöd, därav tilldelas man en madder
eller fadder som finns tillgänglig dygnet runt.
Muckhämtning
KRIS idé är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från
kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt
nätverk. Det är oerhört viktigt att KRIS möter upp personen inför frigivningen och gör
den första dagen i frihet till en speciell och fin dag som han eller hon kommer att ha
som ett fint minne resten av sitt liv.
Behovet i samhället
Så efter denna beskrivning så har ni en grund för vad KRIS är, gör och står för.
Men det är också så att samhället bara blir en hårdare miljö att leva i och allt fler
ungdomar hamnar snett och tyr sig till gäng, kriminalitet, missbruk och utanförskap.
Detta gör att en ganska liten grupp som dock växer av ungdomar som skapar mycket
oro, irritation, frustration och ilska i samhället och så ska vi inte glömma skolan där
några få elever orsakar så mycket negativt att hela klasser blir lidande och får nedsatt
skolgång.
Framtiden
Vad vi vill göra är att på olika sätt skapa förutsättningar att göra ett ännu bättre arbete
med både rehabilitering och återinpassning till samhället men också arbeta mer
preventivt med att påverka ungdomar på ett positivt sätt att inte behöva hamna i
missbruk, kriminalitet och utanförskap.
STÖDKRIS
Föreningen kommer att arbeta med att på olika sätt söka ekonomiska medel samt att på
ett bra sätt hjälpa RIKSKRIS så att de ska kunna stödja och hjälpa människor ur ett liv
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fyllt av missbruk och kriminalitet in i en drogfri gemenskap där det finns en stark
kamratskap och en solidarisk förening som alltid ställer upp.
HUR VET VI OM VI UPPFYLLER MÅLEN
STÖDKRIS utvärderar ständigt verksamheten med omfattande enkäter och
verksamhetsbeskrivningar. Våra viktigaste dokument är tidningen VÄGEN UT samt
våra verksamhetsberättelser.
VAD HAR STÖDKRIS ÅSTAKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT
Inte så mycket – vi har just startat verksamheten.
Dock kommer verksamheten på sikt att leda till att tusentals missbrukare och
kriminella lever ett drogfritt och hederligt liv. Genom opinionsbildning påverkar vi
den svenska restriktiva narkotikapolitiken.
STÖDKRIS kommer att medverka till omfattande programverksamhet på fängelser
och häkten samt medverka till drogfria fängelser.
ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN FÖR STÖDKRIS
Inga arvoden eller andra ersättningar utgår till STÖDKRIS eller KRIS medlemmar.
Arvode utgår endast till revisor enligt räkning
PLACERING AV KAPITAL
STÖDKRIS kapital finns på konto i Nordea.
Inga aktier eller andra typer av placeringar.
FÖRDELNING AV MEDEL 2018
Inga utbetalningar av insamlade medel har gjorts 2018.
STÖDKRIS ARBETE FÖR ATT MOTVERKA OEGENTLIGHETER
Medlen går in på separat konto. För utbetalning krävs styrelsebeslut i STÖDKRIS
samt utanordning av två firmatecknare gemensamt.
INSAMLINGSPOLICY
STÖDKRIS tar enbart emot kontanta gåvor från enskilda personer, andra föreningar
eller företag. Större gåvor från stiftelser, föreningar eller företag skall åtföljas av
dokument som styrker att gåvan har genomgått laglig och regelmässig hantering.
ANSTÄLLDA OCH VOLONTÄRER
STÖDKRIS har för närvarande inga anställda. Som volontärer räknas samtliga KRIS
ca 3 200 medlemmar.
6:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör Föreningens kansli, personal och hithörande frågor.
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Stadgar för Föreningen för Stöd till Kriminellas Revansch I Samhället
(STÖDKRIS) 802498-6823.
Antagna vid ordinarie årsstämma den 9 juli 2016 i Visby
1 § Namn och syfte
1:1. Föreningens namn är Föreningen för Stöd till Kriminellas Revansch I Samhället
(STÖDKRIS). STÖDKRIS är en ideell allmännyttig förening.
1:2. Föreningens syfte är:
(1) att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras
arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och
kriminalitet.
(2) att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till gåvor
och donationer.
1:3. Föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med donatorer
och andra bidragsgivare.
2 § Föreningsstämma
2:1. Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsstämman. Föreningsstämman
består av 11 medlemmar. Varje medlem har en röst. Extern revisor har närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt. Styrelseledamot äger ej rösträtt i frågor som
gäller den personliga ansvarsfriheten. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut
genom lottning.
2:2. RiksKRIS styrelsemedlemmar är föreningens medlemmar, 11 stycken.
2:3. Ordinarie Föreningsstämma, tillika årsmöte, hålles varje år före utgången av maj
månad.
2:4. Extra Föreningsstämma hålles då Styrelsen så beslutar. Extra Föreningsstämma
får inkallas även av revisorerna. Extra Föreningsstämma skall också inkallas om minst
sex av RiksKRIS medlemmarna begär det. Sådan begäran skall riktas till Styrelsen och
ange den fråga som föranlett framställningen. Har Föreningsstämman inkallats på
begäran av medlemmarna eller av revisorerna skall sådant möte hållas inom två
månader från det att begäran inkom till Styrelsen. Vid extra Föreningsstämma gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie Föreningsstämma.
2:5. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall utsändas till medlemmarna senast en
månad före Föreningsstämman. Kallelse till extra Föreningsstämma skall utsändas till
medlemmarna senast en månad före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess
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inkallande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra
handlingar skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.
2:6. Förslag som medlemmarna önskar ha behandlat av Föreningsstämman skall vara
Styrelsen eller kansliet till handa senast en månad före Föreningsstämman. Styrelsen
skall avge yttrande över sådant förslag.
2:7. Vid Föreningsstämma som tillika är ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för
Föreningsstämman

3. Upprop
4. Fastställande av dagordningen
5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6. Behandling av Styrelsens berättelse över verksamheten
7. Behandling av Styrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående Styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Behandling av övriga förslag från
Styrelsen
12. Behandling av förslag som väckts av medlemmarna

13. Fråga om arvoden för förtroendeuppdrag
14.
15.
16.
17.

Val av Ordförande på tre år och fyra ledamöter på två år
Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
Val av valberedning
Föreningsstämmans avslutande

3 § Styrelse
3:1. Mellan ordinarie föreningsstämmor leds Föreningens verksamhet av en Styrelse,
som har att förvalta Föreningens tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv.
Styrelsen skall vinnlägga sig om att vårda Föreningens angelägenheter och utveckla
dess verksamhet
3:2. Styrelsen väljs av Föreningsstämman och består av en ordförande samt ytterligare fyra
ledamöter. Valperioden är tre år för ordföranden och två år för övriga ledamöter. Styrelsen
väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.
3:3. För valbarhet till Styrelseledamot fordras minst 8 års drogfrihet och hederlighet och fri
från anmärkningar i belastningsregistret samt skuldfri och inte förekommande hos
kronofogden.
3:4. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid
övriga beslut ordförandens utslagsröst. Vid Styrelsens möten föres protokoll, som
justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare.

Postadress
STÖDKRIS
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
SWEDEN

Telefon
08-642 00 06

E-mail
info@stodkris.se

Hemsida
www.stodkris.a.se

Organisationsnr
802498-6823

fredag den 28 september 2018

3:5. Styrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den
ekonomiska förvaltningen.
4 § Revisorer
4:1. Ordinarie Föreningsstämma utser för en tid av ett år en revisor samt en
revisorssuppleant, vilken har att avge berättelse över sin granskning. Revisor samt
revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer.
4:2. Revisorerna har rätt att övervara Styrelsens sammanträden och att inkalla extra
Föreningsstämma.
4:3. Ersättning till extern revisor utgår enligt Föreningsstämmans beslut.
5 § Verksamhet
5:1. Föreningsstämman beslutar om planer och budget för Föreningens verksamhet.
5:2. Föreningsstämman beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt
samarbete med andra parter.
5:3. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
6 § Säte och kansli
6:1. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
6:2. Styrelsen beslutar i frågor som rör Föreningens kansli, personal och hithörande frågor.
7 § Stadgeändringar m.m.
7:1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels
majoritet vid ordinarie Föreningsstämma eller genom likalydande beslut med enkel
majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie
Föreningsstämma. Sker beslut vid två föreningsstämmor skall minst en månad förflyta
mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.
7:2. Beslut om föreningens upplösning kan endast göras på ordinarie årsmöte. Vid
upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas på av årsmötet valda projekt inom den
ram som anges i paragraf 1 (som beskriver den aktuella föreningens ändamål och uppgifter).
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