
Välkommen till
KRIKs Årsmöte 2021



Dagordning för KRIKs årsmöte 2021 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Godkännande av kallelse 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Förslag: Angelica Mörtzell ordförande och Moa Winninge sekreterare 
 
§ 5 Val av rösträknare och justerare 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
 
§ 7 Verksamhetsredovisning 
 
§ 8 Ekonomisk redovisning 
 
§ 9 Revisionsberättelse 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
§ 11 Strategiplan för kommande 3 år 
Se pdf i handlingarna. En tidigare antagen treårig strategiplan som kan läsas upp och 
samtalas kring vid detta årsmöte och som styrelsen avser att förnya och utveckla inför 
årsmötet 2022.  
 
§ 12 Motioner och förslag från medlemmar och styrelse 
Se inkommen motion i bilaga. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter  
 
§ 13a Agnes Grunnesjö, Agnes Holma och Edvin Näslund har ett år kvar. 
Ellen Lorentzon, Henrik Norrby, Axel Bylund och Anton Hjertberg står i tur att avgå, samt 
suppleanter Ellen Nyström och Petter Sundkvist.  
 
Valberedningens förslag:  
Omval: Henrik Norrby, Axel Bylund och Anton Hjertberg.  
Nyval: Hans Dahlén, Uppsala, ordinarie, Jonatan Janerheim och Christoffer Kullenberg, 
suppleanter. Se presentationer längre ner.  
 
§ 13 b Val av ordförande och vice ordförande 
 

https://krik.se/om-krik/styrelsen/


§ 14 Val av revisorer 
Förslag: Thomas Taavo, PwC, för ekonomisk revision samt Adrian Norrby, Uppsala, 
lekmannarevisor. 
 
§ 15 Val av valberedning 
Förslag till valberedning inför nästa år: 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
 

 
 

Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen 
 
 
Hans Dahlén, 35 år, fru och två barn. Jag har jobbat fem år som 
präst i EFS i Lund, men nu är jag bibelnörd på heltid och läser 
teologi i Uppsala. Min KRIK-erfarenhet är framför allt från 
student/20+grupperna i Uppsala och Lund, där man fått svettas 
tillsammans med många härliga människor. Jag går igång 
särskilt på bollsporter, men har de senaste åren också upptäckt 
mountainbike. 
 
 
Jonatan Janerheim, 30 år gammal. Arbetar sen 2,5 år tillbaka 
som präst i Svenska kyrkan, Örkelljunga pastorat. Gift och har 
ett barn. Är en sportintresserad person som både gillar att 
utöva och titta på sport. Fotboll är min huvudsyssla men 
löptränar också en del i perioder. Tycker typ all typ bollsport är 
kul! Min erfarenhet av KRIK är ganska bred. Har varit engagerad 
i flera olika grupper - Ängelholm, Helsingborg och Uppsala. Varit 
ledare på ACTION och deltagare på kalaset och Training Camp 
för att nämna en del. 
 
Christoffer Kullenberg, 33 år, och bor i Ängelholm med min fru. 
Jag jobbar sedan några månader tillbaka i Lerbergets kyrka, en 
samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Har också varit 
med i ett gäng olika KRIK-sammanhang genom åren men några 
höjdpunkter är när vi startade den lokala 
beachvolleyturneringen KRIK Beach och att få åka på Training 
Camp. Älskar sport i allmänhet men fotboll står högst i kurs. 



 

Verksamhetsredovisning KRIK 2020 

Vi ser tillbaka på ett mycket annorlunda år där väldigt mycket inte blev som 
planerat. De flesta läger har fått ställas in medan grupperna ändå har kunnat köra 
på sin verksamhet fram till november då även denna typ av samlingar behövde 
pausas utifrån regionala restriktioner som trädde i kraft. 

Här följer en liten sammanställning av den verksamhet som har kunnat genomföras. 
 
Läger & evenemang  
Under vintern och våren planerades det för åtskilliga läger som vi sedan fick ställa 
in ett efter ett när omfattningen av Covid -19 blev allt mer känd. Det läger som 
slutligen kunde genomföras var Fjäll och Bibel den 26-29 juli med ett tjugotal 
deltagare. 

Under sommaren var de flesta konferenser och festivaler inställda, eller digitala, så 
där blev försvann många tillfällen för montring, aktiviteter och mötesplatser som vi 
brukar ha under sommarmånaderna. Den 4 juli kunde ändå det traditionella 
missionsloppet genomföras via en digital sändning från Uppsala. 

Den 10 oktober kunde vi genomföra en ledarträningsdag under namnet KRIK 
Ledarboost på fyra olika platser; Skellefteå, Stockholm, Huskvarna och Malmö. 
Syftet med dessa dagar var att inspirera, peppa och ge redskap till alla våra ideella 
ledare runt om i landet. Totalt var det närmare 120 ledare som deltog på de olika 
dagarna. 

Ett annat glädjeämne är KRIK-linjen på Åredalens folkhögskola och KRIK-linjen på 
Mullsjö folkhögskola. Under läsåret HT2020/VT2021 är det 34 elever som får ett 
folkhögskoleår fyllt med idrottsglädje, trosglädje och livsglädje! 

Distanskursen KRIKs akademi för ledarskap, i samarbete med Solviks 
folkhögskola, genomfördes under våren 2020 för andra gången, denna gång med 
15 deltagare. 
 
Medlemmar  
2020 blev ett utmanande år medlemsmässigt, då många montringsmöjligheter och 
läger försvann. Detta har gjort att vi vid årsslutet minskat i antal och var totalt 4729 
medlemmar i KRIK. 4047 medlemmar under 26 år, och 682 stycken över 26 år. 

KRIK-kontoret 
Med många inställda läger så har en del arbetstid istället fått riktas om till skapande 
av resurser på olika sätt, administrativt arbete samt arbete med digitala lösningar 
och digital kommunikation. 

Under verksamhetsåret har Mattias Ottestig, Rickard Johnston, My Nygren, Emmy 
Leander, Jonathan Mellbom, Julia Fernberg, Samuel Nelson, Olle Härdne, Sahra 
Gillberg, Carl Svedberg och Elin Henriksson varit anställda vid KRIK-kontoret på 



 

olika tjänstegrader. Charlie Hellström gick in som lägerchef för EXPLORE fram till 
det att beslutet att ställa in lägret togs i november. I augusti fick vi också välkomna 
tre teamare; Erik Granath, Lovisa Lägervik och Elias Pettersson som finns med oss 
under läsåret 20/21. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft fem möten. Ett digitalt möte i samband med årsmötet, 
en helg i Uppsala och ytterligare tre digitala möten under hösten. Styrelsen har 
sedan årsmötet 2020 sett ut enligt följande: Edvin Näslund (ordförande), Anton 
Hjertberg (vice ordförande), Agnes Holma, Axel Bylund, Agnes Grunnesjö, Ellen 
Lorentzon, Henrik Norrby, Ellen Nyström (suppleant) och Petter Sundkvist 
(suppleant). 

 

Edvin Näslund 
Ordförande 
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Resultatr"kning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

F!reningens int"kter      
Medlemsavgifter  42 777  35 660  
G!vor  738 287  750 823  
Bidrag  2 316 710  2 208 847  
Nettooms ttning  1 673 594  2 640 805  
Summa f!reningens int"kter  4 771 368  5 636 135  
      
F!reningens kostnader      
"ndm!lskostnader  -1 222 241  -2 571 865  
L mnade bidrag  -240 450  -311 250  
#vriga externa kostnader  -465 190  -437 999  
Personalkostnader  -2 635 561  -2 118 981  
Summa f!reningens kostnader  -4 563 442  -5 440 095  
R!relseresultat  207 926  196 040  
      
Resultat efter finansiella poster  207 926  196 040  
      
Resultat f!re skatt  207 926  196 040  
      
 rets resultat  207 925  196 041  
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Balansr"kning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Maskiner och andra tekniska anl ggningar 2 0  13 000  
Summa materiella anl"ggningstillg#ngar  0  13 000  
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andra l!ngfristiga fordringar  0  36 000  
Summa finansiella anl"ggningstillg#ngar  0  36 000  
Summa anl"ggningstillg#ngar  0  49 000  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Varulager m. m.      
F rdiga varor och handelsvaror  294 377  319 109  
Summa varulager  294 377  319 109  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  310 787  599 910  
F$rutbetalda kostnader och upplupna int kter  58 159  107 170  
Summa kortfristiga fordringar  368 946  707 080  
      
Kortfristiga placeringar      
#vriga kortfristiga placeringar  0  61 855  
Summa kortfristiga placeringar  0  61 855  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  1 190 357  656 290  
Summa kassa och bank  1 190 357  656 290  
Summa oms"ttningstillg#ngar  1 853 680  1 744 334  
      
SUMMA TILLG NGAR  1 853 680  1 793 334  
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Balansr"kning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid r kenskaps!rets b$rjan  862 661  666 621  
%rets resultat  207 925  196 041  
Eget kapital vid r"kenskaps#rets slut  1 070 586  862 662  
      
Kortfristiga skulder      
Leverant$rsskulder  11 528  3 230  
Mottagna ej anv nda bidrag  586 130  142 750  
Upplupna kostnader och f$rutbetalda int kter  185 436  784 692  
Summa kortfristiga skulder  783 094  930 672  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 853 680  1 793 334  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allm"nna upplysningar
%rsbokslutet  r uppr ttad i enlighet med bokf$ringslagens regler om !rsbokslut och Bokf$ringsn mndens
allm nna r!d (BFNAR 2017:3) om !rsbokslut. 
 
 
Not 2 Maskiner och andra tekniska anl"ggningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 65 000 65 000  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 65 000 65 000  
    
Ing!ende avskrivningar -65 000 -52 000  
%rets avskrivningar  -13 000  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -65 000 -65 000  
    
Utg#ende redovisat v"rde 0 0  
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Resultat- och balansr kningen kommer att f$rel ggas p! !rsst mma f$r fastst llelse.
 
 
Uppsala            mars 2021
 
 
 
  
Edvin N slund Anton  Hjertberg
Ordf$rande Vice ordf$rande
  
  
  
Agnes  Grunnesj$ Agnes Holma
  
  
  
  
Axel  Bylund Ellen  Lorentzon
  
  
  
  
Henrik  Norrby  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
V!r revisionsber ttelse har l mnats 
 
#hrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Thomas Taavo Adrian  Norrby
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Kristen Idrottskontakt (KRIK), org.nr 802435-1515    

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Kristen Idrottskontakt (KRIK) för år 2020 
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.  

 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av 
årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

x identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

x skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

x utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

x drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
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måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

x utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, 
och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kristen Idrottskontakt (KRIK) för 
år 2020. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 
Luleå den dag som framgår av min       Uppsala den dag som framgår av min 
elektroniska underskrift       elektroniska underskrift  
   
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Thomas Taavo        Adrian Norrby 
Auktoriserad revisor       Lekmannarevisor 

https://sign.visma.net/sv/document-check/35527a15-a917-4712-b147-e2857f126200
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER
This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive
representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant
custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/35527a15-a917-4712-b147-e2857f126200
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Treårig strategiplan för KRIK  
KRIKs strategiplan ska hjälpa till att fokusera på de punkter som är viktigast 
i arbetet och vara en utgångspunkt för ett målorienterat arbete. 
Strategiplanen är det mest centrala styrdokumentet för KRIKs styrelse. 

 

KRIKs syfte och grund 

KRIK vill bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att 
förena glädjen i idrotten och den kristna tron. 

 
● KRIK vill fortsätta att vara en rörelse som förenar glädjen i idrotten 

med glädjen i den kristna tron. KRIKs mål är att vara en 
Jesuscentrerad rörelse inom idrott och kyrka, som bevarar, inspirerar 
och vinner idrottsintresserade till ett liv med Jesus. 

 

Grupper 

● KRIK vill fortsätta att stödja och uppmuntra nya uppstarter och jobba 
hårt för att öka antalet grupper. Ett årligt bidrag ska ges till alla 
grupper. 

● Stödja och uppmuntra lokala idéer och projekt som kan utveckla det 
lokala arbetet, ex. turneringar, läger, undergrupper och KRIK‐dagar.  

● KRIK vill bedriva kvalitativt ledarträningsarbete för alla ideella 
KRIK-ledare, nya som gamla, och speciellt värna om alla 
ledarförmågor som finns i organisationen. Här är KRIK-Kalaset en 
viktig del där målet är att samla våra lokala ledare till ledarträning 
och inspiration. 

 

Riksläger 

● KRIK har stor tro på och vill fortsätta satsningen på rikslägren samt 
utveckla marknadsföringen av dessa. Lägren vill vi ska bli nationella 
samlingsplatser för alla intresserade KRIKare.  

 

 
 



20+ 

● Fortsätta att uppmuntra och stödja det ideella engagemang som 
finns inom 20+ arbetet och skapa möjligheter för nya event och 
läger. 

 
Information  

● Jobba aktivt för en levande hemsida genom butik, nyheter, krönikor, 
intervjuer, information, undervisning etc. samt vara aktiva inom olika 
sociala medier. Gruppernas arbete ska underlättas genom vägledning 
på hemsidan och på resursbanken.  

● Vidareutveckla våra kontinuerliga medlemsutskick, som sker genom 
e‐post och tidningen KRIK‐nytt. Tidningen utkommer i dagsläget två 
gånger per år. 

 
Medlemsutveckling 

● Jobba aktivt med att öka medlemsantalet i enlighet med uppsatta 
mål. 

 
Ekonomi 

● Jobba med att varje år öka omsättningen, dels genom utökade 
möjligheter till statsbidrag, men också genom att satsa mycket på 
KRIK-givare, försäljning av produkter, regionala möjligheter, kollekter 
etc. 

 
Nationell utveckling 

● Vidareutveckla arbetet kring “tematiska” grupper, där KRIKare får en 
plattform för att skapa nya och lite mer nischade mötesplatser. 

● Fortsätta utvecklingen av familjeKRIK bland annat genom inspiration 
från Norge och utveckling av svenska läger. 

● Bevara och utveckla de befintliga KRIK-spår/ KRIK-linjer som finns vid 
olika folkhögskolor samt undersöka möjligheter att starta upp nya 
samarbeten med andra folkhögskolor. 

● Fortsätta att arbeta tvärkyrkligt och ha en god dialog och kontakt 



med andra kristna idrottsorganisationer. Vi vill också fortsätta att 
medverka, berika och synas på utvalda festivaler, läger och 
arrangemang. 

 

Internationellt 

● Vidareutveckla kontakten med KRIK Norge, KRIK Danmark och KRIK 
Finland, både på lokal nivå och på riksnivå. Vi vill även 
fortsättningsvis ha ett aktivt erfarenhetsutbyte länderna emellan och 
skapa tillfällen till fysiska möten mellan KRIK-anställda och ledare. 

● Fortsätta det internationella engagemanget, och fortsätta göra 
insamlingar som görs genom exempelvis missionslopp. Fortsatt 
också ta initiativ för nya resor till internationella idrottssamarbeten.  

● Fortsätta att utveckla kontakten med ECSU (European Christian 
Sports Union)  



Styrelsens svar på motionen 
 
Tack för inlämnad motion. Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att, i 
enlighet med motionen, gå igenom dokumentet och särskilt punkt 3.3. 
 

 
 
Inkommen motion 
 
Jag heter Charlotte och har en motion till KRIKs Årsmöte 2021. Jag önskar att ni i 
styrelsen går igenom dokumentet med riktlinjer för anställda och förtroendevalda (som 
jag bifogat) på ert årsmöte och särskilt punkt 3.3. 
 
Jag tycker att KRIK är en fantastisk organisation som som sprider mycket glädje och 
under 2021 sökte jag en tjänst hos KRIK. Tyvärr blev det ett hinder när jag ifrågasatte 
punkt 3.3 i dokumentet (som jag har bifogat). 
 
Det jag har svårt att greppa är syftet med samlivsfrågan hos förtroendevalda/personal. 
Jag har svårigheter att se hur samlivsfrågan påverkar KRIKs verksamhet. Min 
uppfattning är att KRIK jobbar med att sprida idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Att 
huvudfokus ligger på att berätta om Jesus och vad han har gjort för oss. Sen tänker jag 
att det är upp till församlingarna att gå djupare in på alla detaljfrågor och upp till var och 
en att välja sin väg. 
Om det hade varit så att jag upplevde att KRIK hade ett fokus att jobba med 
samlivsfrågan på ett lokalt plan så har jag full förståelse för varför samlivsfrågan är 
viktig och en av fem punkter som förväntas av förtroendevalda/personal. Men min 
upplevelse är inte att KRIK jobbar aktivt med samlivsfrågan utan att den stannar på 
personal/styrelsenivå. Därför har jag svårt att se ur vilket syfte samlivsfrågan påverkar 
KRIKs verksamhet.  
 
Min personliga åsikt är att det är bra med mångfald bland personal och 
företroendevalda. Att visa på att alla är välkomna i KRIK på alla nivåer oavsett från vilket 
samfund man kommer. På så sätt skapar man en bredd där fokus ligger på att älska Gud 
och att Gud älskar oss. Om KRIK väljer att gå in på detaljfrågor som samliv så är det 
viktigt att frågan har ett syfte som påverkar verksamheten. Med detaljfrågor menar jag 
samliv, sexuell läggning, barn/vuxendop osv. Genom att släppa deltaljfrågorna till 
församlingarna och samfunden så blir tröskeln lägre till KRIK lägre och respekten för 
olika åsikter och tankar ökar.  
 
Jag tycker att KRIK är en sjukt bra organisation, hoppas att det kommer fram. Men det är 
också ni i styrelsen som bestämmer hur KRIK ska se ut och vad som gäller. Därför är 



mitt önskemål att ni lyfter upp punkt 3.3 i dokumentet så att ni alla är överens hur ni 
önskar att förtroendevalda/anställda ska leva i sina privata relationer.  
 
Mvh  
Charlotte Kung 
 
 
 
 
 
 


