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6 Att komma hem
Läsarbidrag är något som uppskattas mycket av
redaktionen på Vägen Ut. Det är genom Er läsare
som tidningen kan utvecklas och bli bättre. I det
här numret Catharina Cederlund skrivit några
rader om “att komma hem”. Vad är din defini-
tion av hem? Hur är det att “komma hem”...

8 Tillitsläger med Unga KRIS
Två olika tillitsläger har genomförts av och med
Unga KRIS. Det resulterade inte minst i 2 sidor
till tidningen. Läs reportaget av Mathias Pålsson
och lägerdagboken av Peter Lundh.

10KRIS goes East
Mathias Pålsson skriver om årets sommarläger.
46 medlemmar från lokalföreningar i hela landet
gjoprde en minnesvärd resa till Viryssland den
20 - 28 juli. Nöje och rekreation varvades med
utbildning. Reportaget är illustrerat med foton
tagna av Mathias och Göran Forsberg.

Prenumeration på tidningen Vägen Ut och medlemskap i KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället.

Ordinarie medlemskap i KRIS: 100 kr per år.
Stödmedlem i KRIS: 200 kr per år.
I både ordinarie medlemskap och stödmedlemskap ingår en prenumeration på Vägen Ut.
Enbart prenumeration på Vägen Ut kostar 180 kr per år.
Tag kontakt med KRIS på den ort du bor, se kontaktlista på sidan 8.
Eller mejla/ring till redaktionen: vagenut@kris.a.se
Telefon - RiksKRIS: 08-642 00 06
Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand 073 688 19 55
Postgiro: 199 95 41-4

Vid utebliven tidning, kontakta omgående medlemsregistret eller redaktionen. Då har vi en chans att reda ut orsaken, och rätta till.
Adressändring måste meddelas medlemsregistret.
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I Västerbottes-Kuriren har Kristina Edström, ord-
förande i KRIS UMEÅ, tillsammans med Leif
Stenberg, journalist ochBjörn Nilsson,
f d kriminalvårdsdirektör, skrivit en debattartikel
angående nedläggningshotet för Sörbyanstal-
ten. Sörbyn är enligt skribenterna en anstalt
som på många sätt fungerat och fungerar bra.
Avståndet till Umeområdet underlättar bland
annat utslussning i samhället, något som är
KRIS hjärtefråga. Man betonar också i artikeln
hjälpen från KRIS i Umeå med sin kamratstöd-
jande verksamhet som har stor betydelse, inte
bara vid frigivning utan också under frigång och
permissioner.

Läs hela artikeln på webben:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=222397

Sörbyanstalten utanför Umeå
hotas av nedläggning

I Helsingborgs Dagblad står att läsa om våldet i
Helsingborg. Artikeln handlar om engagemanget
som nu kommer från alla håll efter mordet på
den hemlösa missbrukaren nyligen. KRIS kom-
mer att delta i ett fackeltåg tillsammans med
Pingstkyrkan den 8 oktober.

När du läser det här så har alltså fackeltåget
redan ägt rum, men du kan läsa vidare  hela ar-
tikeln på webben:
http://hd.se/helsingborg/2008/10/08/sorgen-
blir-till-kamp-mot-vaaldet/

KRIS och Pingstkyrkan planerar
fackeltåg efter knivmord

I NT, Norrköpings Tidningar, pågår en debatt om
de nya kraftigt höjda kostnaderna för tidigare
dömda. Det är Elvira Lindell som intervjuas i tid-
ningen där hon ger olika räkneexempel för att få
körkortstillstånd idag. Kostnaden för läkarintyg
har den senaste tiden höjts med över 170% en-
ligt Elvira.

Läs hela artikeln på webben:
http://www.nt.se/finspang/artikel.aspx?
articleid=4322900

Dyrare att ta körkort för tidigare
narkotikadömd

Via internet är det inte svårt att ta sig över sun-
det till Finland där vi läser Hufvudstadsbladet.
På HBL kan man läsa: Våldsverkare och andra
kriminella får för lite hjälp med att komma ur sitt
destruktiva beteende, anser de som jobbar med
förövarna. Det är inte politiskt lämpligt att hjälpa
brottslingar.
Finland har stora problem med brottsligheten vil-
ket syns tydligt när man jämför statistik med
andra EU-länder. Här ligger Finland i täten med
nästan dubbelt så många brott.
Matti Kid Hytönen, på KRIS Finland, säger till tid-
ningen: Det skulle behövas mycket stöd i frigiv-
ningsprocessen för att få före detta kriminella in
på rätt spår. Jag tror inte att just någon är född
ond, våldsam eller mördare, det är något man
blir och något man också kan hjälpas ut ur.
Fängelser saknar resurser

Läs vidare hela artikeln på webben:
http://www.hbl.fi/text/inrikes/2008/10/5/d18
616.php

Våldsverkare och andra kriminella
får för lite hjälp
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Det var inte så lätt som jag trodde. Till en början var jag full av iver och entusiasm, det fanns inget som

kunde stoppa mig. Var det inte det ena så var det det andra och snart var dagarna fyllda. Öppenvård,

halvvägshus m.m. - visst det är bra att ha att göra så direkt efter muck men inte så att det går över styr.

Det började med att jag samma dag som Steve hämtade mig fick ett erbjudandet om att följa med

till Vitryssland (eller egentligen så kom det nog saker till mig redan innan muck som startade upp det

hela), efter ett par veckor kom frågan om jag ville hjälpa till med Unga KRIS, som vuxen i rådet osv.

Visst är det roligt, absolut, men alla nya saker och händelser i kombination med att gå på möten (är ju

faktiskt en beroende också), försöka träffa nya vänner, göra sig en plats i gruppen och samtidigt skaffa

sig sunda fritidssysselsättningar - ja det blev mycket för Catharina.

Kämpade en massa med att vara alla tillags och att vara med precis överallt. Dessutom var det ju en

hel massa som jag hade missat, massor med grejer som skulle köpas och ännu flera människor att

hinna träffa. Mitt i den här smeten kom jag dessutom på att jag skulle plugga psykologi också.

-Mycket vill ha mer, eller hur är det man säger?

Hur enkelt jag än föreställt mig att det skulle vara att komma ut så var det svårare än jag trodde. Det

var inte bara att bli utsläppt och kunna göra lite som jag ville, ”skadan” fanns allt där. Kan tänka mig

hur svårt det måste vara för andra som kanske har gjort lite tid på andra sidan staketet. Särskilt med

tanke på hur jag har känt mig efter 20 månader - usch och fy! Attityder och jargonger som hänger

kvar, att tacklas med att helt plötsligt vara ensam till frukost och att ingen är där innan läggdags, att

alltid ha någon att prata med. Och helt plötsligt måste jag gå och handla själv, komma ihåg möten och

så vidare. Där blir man väldigt bortskämd. Det var annars nåt som jag verkligen kunde längta efter - att

få gå på Ica och själv välja vilken tesort jag ville ha eller att kunna slinka in och köpa en chokladbit

när som helst utan att behöva veckoplanera med kiosktanten.

Jag tror dock att jag ska kunna tacklas med det här också, särskilt med tanke på hur livet såg ut tidigare.

Den som säger att det inte är stressigt att vara kriminell och narkoman, ja han far allt fram med

osanning. Jag får helt enkelt lov att slappna av lite, det går inte att vara överallt samtidigt och det går

verkligen inte att behaga alla människor som kommer i min väg. Men det viktigaste av all är nog ändå

att “be om hjälp”, och därefter ta emot den. Det är faktiskt inte så att alla vänder mig ryggen och

tycker att jag är jobbig, utan snarare att jag får cred för att jag faktiskt inser att jag inte kan allt själv.

Det faller sig ganska naturligt att be någon av kompisarna här på föreningen om hjälp eftersom det

är här jag tillbringar mestadels av min tid. Här har jag mycket av det som jag faktiskt skrev om tidigare

också, nån att snacka med, sällskap på maten och givetvis nånstans att göra av mig själv på. Dessutom

finns det alltid någon som svarar i telefon oavsett vilken tid på dygnet jag behöver prata. Sen övar jag,

små saker växer sig stora om jag inte tar det lugnt.

Idag är det inte jobbigt att vara hemma längre, särskilt inte om jag jämför med hur det känns att ha

adressen till ett Kvinnofängelse i Frövi!

Catharina Cederlund står för läsarbidraget i detta nummer:

Att komma hem 



Börja med att koka upp rikligt med lättsaltat vatten
i en större kastrull.

Rör samman ost och créme fraiche i en burk eller
direkt i en liten kastrull.

Klipp ner den tunnskurna skinkan i strimlor och
blanda ner i såsen.

Lägg i pastan i vattnet när det börjar koka. Färsk
pasta brukar bli klar på 1-3 minuter, beroende
på vilken sort du använder. Häll av vattnet och lägg
i en liten smörklick eller lite olja

Koka upp såsen försiktigt och rör om hela
tiden. Låt det koka ett par minuter.

Klart att servera!

Fördela pastan på två tallrikar och häll ost
och skinsåsen över. Färdigt på 10 minuter.
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Färsk pasta
med vitlök och skinka

Vad hittar man på när tiden är knapp kastrullerna få?
Långtifrån alla av våra medlemmar har en komplett uppsättning köksredskap. I bästa fall kanske man har lite
delar kvar av IKEA:s startpaket. Det kan ju också hända att man vill laga till något lite festligare än korv och
makaroner, utan att behöva fylla hela diskbänken med allehanda buljonger och redningar.

Den här rätten är nog bland det enklaste man kan göra, men ändå är det himmelskt gott och duger som
vilken romantisk mysrätt som helst.

Du behöver en påse färsk pasta, typ linuine eller tagliatelle.  (14:-)
En burk créme fraiche - ta gärna gourmetvarianten.   (9:-)
En färskost med vitlök. Jag föredrar boursin, men billigare går också bra.  (20:-)
En förpackning tunnskuren rökt skinka - gärna en sort med lite mer röksmak, typ basturökt.  (20:-)
Det här räcker till 2 rejäla portioner, och kostnaden blir omkring 60-65 kr.

Ät och njut!
Bry dig inte om vad andra

tycker om vitökslukt
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50 ungdomar och 14 ledare åkte på sommarläger 4-7 au-
gusti 2008 till Ästad Gård som ligger ca 2 mil utanför
Falkenberg. Det var Unga KRIS region syd/väst som
hade tillitsläger för 6 föreningar som kör Unga KRIS
projektet. Det var Falkenberg, Halmstad, Göteborg,
Landskrona, Kristinehamn och Kalmar som medverkade. 

Vi samlades halv tolv vid Ästad gård på måndagen 4
augusti. Halv ett var det lunch och sedan inkvarterades
alla i stugor, hus och rum. –Första dagen tog vi det lugnt
och lärde känna varandra, berättar Nebo Spasic, pro-
jektmedarbetare Landskrona. –Vi badade i stora vedel-
dade träkar och bastade på kvällen, säger Sara Jutila,
medlem i Unga KRIS Landskrona. –Sedan promenerade
vi på området och kollade in omgivningen, tillägger hon.

Efter en god natts sömn och frukost delades alla in i
4 grupper. –Vi körde fångarna på gården som var en
samarbetsövning som Ästad gård har berättar Nebo.
Tjurridning, hinderbanor, smida en skruvmejsel och köra
skottkärra var exempel på övningar som gjordes tillägger
han. –God kvällsmat, säger Sara och talar om att de även
badade och bastade denna kväll. –Bra sammanhållning
i gruppen, beskriver Nebo och fortsätter; –Denna dag
kom vi varandra nära. 

På onsdagen var det tillitsövningar som Unga KRIS
tillsammans med Bero arrangerade. I samma 4 grupper
som gårdagen gjorde ungdomarna 5 stationer samar-

betsövningar där bl a frisbeegolf var en station.
–På eftermiddagen gjorde vi andra samarbetsövningar
där alla stod i en stor ring säger Nebo. –Vi spelade vat-
tenbrännboll och beachvolleyboll nere vid en av sjöarna
utanför området, berättar Sara. På kvällen grillades det
och runt lägerelden klev två trubadurer fram som sjöng
och spelade kvällen lång.

Sista dagen på lägret delades alla in i två lag som byttes
av vid lunch. Ett lag som städade och ett lag som sköt
lerduveskytte. –Ingen dålig avslutning på ett underbart
läger, säger 13 åriga Azzad Erman som är Unga KRIS
Landskronas yngste medlem. Efter detta samlades alla
Unga KRISare och hade avslutning tillsammans med fö-
reståndarna på Ästad Gård. Ägarinnan som var positivt
överraskad hur bra lägret gått tackade Unga KRIS för
god skötsel och sa att vi var välkomna tillbaka när helst
vi ville, säger Nebo. Unga KRIS tackade i sin tur Ästad
Gård för ett bra läger. Efter detta sentimentala ögon-
blick var det dags att åka hem igen till sina städer. Halv
sex på kvällen lämnade alla lägret. Flera ledare och ung-
domar har efteråt uttryckt att detta var det bästa läger
Unga KRIS region syd/väst har åkt på. 

Text och foto:
Mathias Pålsson

Håkan - UK Kalmar och
Julio - UK Göteborg skapar

skön stämning med musik.
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Vi som deltog på resan var Unga KRIS från
den Östra och den Norra Regionen, med
ungdomar och ledare från Norrköping,
Örebro, Finspång, Stockholm, Sollentuna,
Uppsala, Gävle, Sundsvall och Umeå. Sam-
manlagt var vi 60 ungdomar samt ledare. Jag
som håller i pennan heter Peter Lundh och är
projektmedarbetare i Unga KRIS Norrköping. 

Syftet med resan var att stimulera ungdo-
marna till att samarbeta och förändra sina liv
på ett positivt sätt, där det går att umgås och
ha roligt utan alkohol & droger. Här kunde
också ungdomarna känna tillhörighet och att
dem inte är ensamma i sin livssituation.

Bussresan startade kl. 05.30 i Örebro på
torsdagsmorgonen och färden gick mot
Stockholm, Sollentuna, Uppsala samt Gävle
för att plocka upp dess ungdomar. I Gävle
käkades det hamburgare på Mac Donalds.
Mätta, glada och förväntansfulla fortsatte
sedan färden mot Sundsvall innan vi var
framme vid destinationen på Hussborg och
Mid Adventure. Unga KRIS från Norrköping
och Sundsvall åkte i minibussar och stäm-
ningen var på topp även där.

Trots den långa bussresan var alla glada vid
framkomsten på eftermiddagen till Hussborg
där vi skulle bo. Efter att vi inkvarterat oss
blev det avfärd mot Mid Adventure. Vid
Mid Adventure blev vi blev varmt i mottagna
av Danne och övrig personal. De hade fixat
middag åt oss i kåtan där vi satt och myste
med god mat och en öppen brasa i mitten av
kåtan. Efter en kort information om kom-
mande aktiviteter fick vi fritid till bad, bastu,
volleyboll mm. Vi åkte sedan tillbaks till

Hussborg när mörkret föll och ungdomarna
avslutade kvällen med att spelade fotboll,
eller att knyta nya bekantskaper genom att
prata med sina nya vänner.

Började kl 08.00 med frukostbuffé och där-
efter bar det iväg mot Mid Adventure. Vi
började dagens äventyr med Team kamp, där
vi lottades in med sex deltagare i varje grupp.
Här var samarbete och tillit till varandra väl-
digt viktigt för att vinna kampen. Vi åt alla våra
luncher och middagar i vår mysiga tältkåta.

På eftermiddagen var det paintball och
köra fyrhjuling som gällde. Senare i samband
med middagen var det prisutdelning i Team-
kampen och stämningen var på topp. Resten
av dagen kunde deltagarna njuta av fria akti-
viteter med kanot, fiske, tennis, bad med mer.
På kvällen var vi tillbaka på Hussborg. Där
åkte ledare med några ungdomar på nattbad,
vilket var mycket uppskattat. Resterande
ungdomar satt och chillade i stugorna eller
var ute och umgicks.

Började kl 08.00 med frukostbuffé och där-
efter bar det iväg mot Mid Adventure på
nytt. Aktiviteterna denna dag ägnade vi åt
höghöjdsbanan och äventyrsbåten. Vid hög-
höjdsbanan gick man på en sträckt lina cirka
15 meter över marken och/eller hoppade
bungyjump. Detta var mycket uppskattat och
ungdomarna visade stort mod och mognad
genom att stötta varandra.

Efter höghöjdsbanan var det dags för även-

tyrsbåten som gick fort vill jag lova (enligt
Peter) och för dem som ville, fick de åka med
i båten. Efter båten åkte ungdomarna på
olika typer av gummiringar. Många av ung-
domarna lånade också båt som de rodde en
tur i. Det paddlads i kajaker och fiskades.
Denna dag badades det även i älven och vi
prövade så väl bastu som det vedeldade och
uppvärmda karet, även vattenrutschbanan
användes flitigt av så väl mig själv som ung-
domarna. Väl tillbaka på Hussborg så var det
bara softa som gällde för så väl ungdomar
som ledare.

Morgonen började som vanligt kl 08.00 med
frukostbuffé. Vi var med på gruppfoto och
fyllde i en utvärdering av dagarna vi haft på
lägret. Utvärderingen var för Mid Adventure
skull och senare fick vi även göra en utvärde-
ring för Unga KRIS.  

Hemresan påbörjades efter ett par under-
bara dagar där alla var nöjda och glada. Ung-
domarna skötte sig föredömligt och stöttade
varandra under hela lägret - stor heder till
våra ungdomar. 

Avslutningsvis vill jag/vi tacka Danne med
familj och medarbetare för dess underbara
och kärleksfulla sätt och bemötande. Ni var
tillsammans med våra ungdomar en stor
anledning till den fina upplevelsen jag/vi
hade på Mid Adventure.

Peter Lundh - Projektmedarbetare
Unga KRIS i Norrköping

Första dagen

Andra dagen

Tredje dagen

Fjärde dagen

I det vedeldade karet
kunde vi genast träna
på samarbete och tillit
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KRIS sommarläger 2008 var i Vitrysslands huvudstad
Minsk från 20- 28 juli. Detta var första gången sommar-
lägret var i Vitryssland. Tidigare sommarläger har varit i
Ryssland och Litauen.

Syftet med lägret var att besöka anstalter där och stärka
och samverka mer med den vitryska KRIS föreningen.

Att komma in i Vitryssland är ingen självklarhet. Alla
som skulle åka på sommarlägret fick skicka upp kopia av
förstasidan i passet (vissa missuppfattade detta och skick-
ade upp passet istället, däribland jag) och visumansökan
till Christer Karlsson som gick och ordnade gruppvisum
till oss på vitryska ambassaden i Stockholm.

Samling inför avresan skedde i KRIS Stockholms lokaler
20 juli på eftermiddagen. Där var lokalen på Tjärhovsgatan
34 fylld av KRISare från hela Sverige. Det var en häftig
och mäktig syn att se så många KRISare samlas för ett så
hedervärt syfte. Det var representanter från KRIS Lands-
krona, Halmstad, Göteborg, Örebro, Stockholm, Kalmar,
Uppsala, Norrköping, Sundsvall och RIKSKRIS styrelse.

Vi var sammanlagt 46 stycken som gemensamt skulle
åka till Minsk tur och retur. Christer delade ut info om
resan till alla deltagare och gick igenom schemat samt
resan dit och tillbaks. Han berättade att planen var att vi
skulle besöka två fängelser för män, ett kvinnofängelse
och ett ungdomsfängelse. Efter samlingen gick flertalet
av oss till KRIS-bussen och några till de tre bilarna som
var med på resan.

Vi körde till båten som skulle ta oss till Riga. Båten avgick
på sena eftermiddagen och var framme på måndag förmid-
dag. På båten serverades det dyr buffé. Man kunde även roa
sig med att titta på deras show med dansare och covers-
sjungande artister eller själv stå för underhållningen genom
att sjunga karaoke lite senare på kvällen. Några KRISare
prövade sin sångröst och skrålade kvällen lång i karaoken.

Väl framme i Riga var det dags för en heldag i bussen.
Lettland såg vi från insidan av bussen. På eftermiddagen
stannade vi och åt i Litauen på ett ställe med underbart
vackra byggnader av halmtak med fantastisk inredning. 

KRIS sommarläger i Minsk
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Tullen till Vitryssland var det kämpigaste denna dag. Det
var en enorm kö med lastbilar och bilar. Det tog fem ner-
vösa timmar att komma igenom tullen och passen fick
visas frekvent.

Sent på kvällen kom vi så äntligen fram till Minsk och
vårt hotell. Hotellet var otroligt fint, framför allt om man
jämför med förra årets sommarläger till S:t Petersburg.
Rummen och hotellet i övrigt var rent och i fint skick.
Flertalet bodde i hotellrum och några fick bo i hus. Det
fanns relaxavdelning med inomhuspool och bastu, bil-
jardrum med olika biljardbord. Vi inkvarterades och gick
och la oss trötta efter en lång dag.

På tisdagen fick vi ett väldigt tråkigt besked bekräftat.
Att vi inte kom in på anstalterna. Anledningen var tro-
ligtvis att det hade varit ett terroristangrepp i Minsk när
Lukachenko varit där några veckor tidigare och att sä-
kerheten hade höjts på alla anstalter och därför kom vi
inte in. Detta betydde att programmet ändrades och vi
fick mer sightseeing och fritid.

Efter frukost åkte vi in till Minsk och gick till fots runt
i stan indelade i grupper med tolk som guidade oss. Nu
växlade vi till vitryska rubel eftersom det inte gick att
göra det i Sverige. Efter en dag i Minsk åkte vi tillbaka
till hotellet och åt och tog det lugnt. Nästa dag åkte de
som ville på krigsmuseum som visade andra världskriget
och dess konsekvenser. Senare samma dag ordnades det
en sightseeingtur i buss för att titta på sevärdheter i Minsk.

På torsdagen åkte vi till ett kloster som vi hade hört
hjälpte f.d. fångar. Först åkte till själva klostret som var
imponerande utsmyckat och stort. Efter en rundvisning
i klostrets alla hus och avdelningar åkte vi tillsammans
med en av nunnorna till det stället där de f.d. fångarna
bodde. Det var en plats där f.d. fångar, många med miss-
bruksproblematik, fick möjlighet att bo och jobba ihop
till sin egen mat genom att odla grödor. De fixade själva
allt där som att renovera husen, odla osv. Stället var klostrets
och nunnorna var där och hjälpte till.

Vi fick ett bra möte med de f.d. fångarna som bodde där
och flera av dem hade suttit långa fängelsestraff innan de
hade hamnat där. Några av dem hade suttit över 10 år i
fängelse och när de muckat hade alkoholen fört dem till
undergångens brant och här hade klostret kommit in som
räddande änglar och räddat livet på dem. De fick chansen
att komma tillbaka till klostret om de tagit återfall, vilket
några av dem berättade hade skett.

Vi gick runt på området tillsammans med dem och kol-
lade på deras odlingar av morötter och tittade på deras
hunduppfödning där de hade en hund som bara var 1 år
gammal men stor som en ponny och inte att leka med!

På fredag åkte vi och shoppade upp våra pengar på
marknaden och senare på kvällen kom det vitryska artis-
ter till hotellet och uppträdde till vår förtjusning. Dessa
artister hade varit med Christer på anstalterna och upp-
trätt tidigare i år.



VÄGEN UT : KRIS BESÖKER VITRYSSLAND

│ Nr 4/200812

Efter frukost på lördag så hade vi utbildning i ”Bättre
framtid” av Göran Karlsson och Ali Reunanen. Efter ge-
nomgång av materialet delades vi in i mindre grupper
och körde avsnittet ”familj och andra relationer”. Här fick
vi testa materialet genom att själva sitta i grupp och dela
om våra liv. Fantastiskt material och ganska enkelt att ge-
nomföra. Det blev ett djup i grupperna och folk närmade
sig varandra ytterligare. Efter detta fick man välja om
man ville till marknaden igen eller gå på vitrysk cirkus.
De som var på cirkusen sa att det var en upplevelse de
sällan glömmer och att man fick chansen att bli fotogra-
ferad med en schimpans i famnen.

På kvällen hade vi samling efter maten och alla fick säga
vad de tyckte om lägret. Kommentarer som var hördes
flera gånger var: bra boende, synd att det inte blev några
anstalter, kul att ha sett Minsk, bra med ”bättre framtid”,
bra att det var mycket fritid.

På natten till söndagen åkte vi hem igen. Tullen gick
snabbare och smidigare denna gång. Resan genom Litauen
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och fram till Riga gick också snabbare kändes det som. Vi
fick lite tid över i Riga eftersom vi låg före tidsschemat,
så en del gick på marknaden där och utforskade Riga.

På båten hem var det samma visa. Dyr buffé och under-
hållning av KRISare i karaoken.

På måndag förmiddag klev vi av båten nöjda efter en
dryg veckas sommarläger i Vitryssland, vilket flertalet av
oss troligtvis inte kommer att besöka igen. Det är ju ett
ovanligt resmål.

När vi senare skildes åt utanför KRIS Stockholm fanns
där en viss separationsångest i gänget när alla skulle åka
hem till sitt. 

Reseskildring från Vitryssland
Mathias Pålsson: Text och foto

Göran Forsberg: Foto
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Ansvar för styrelseledamöter i en ideell KRIS-förening
Inledningsvis ska sägas att det inte finns någon lag om ideella föreningar. Det finns visserligen en ”föreningslag”, men
detta är lagen om ekonomiska föreningar. Det är b la denna man kikat på när man tagit fram arbetsordningen för de
ideella föreningen som KRIS är. Föreningslagen är möjligen relevant för de ideella föreningarna men är inte juridiskt
bindande. Eftersom både lagstiftningen rättsfallen från domstol är gles inom detta fält, är den juridiska bedömningen lite
av ett oskrivet blad. Vägledning av vad som kan antas gälla får hämtas från närliggande områden samt en trött gammal lag.

Kan jag bli personligt ansvarig för en KRIS förenings skulder om jag sitter med i KRIS styrelse ?
Svaret på denna fråga är, som huvudregel; nej. Det finns företagsformer där personlig ekonomi och företagets ekonomi
är samma. Då kan fordringsägare komma och kräva pengar av en privatperson när det behövs. Så ligger det inte till med
en ideell förening som KRIS är. KRIS-föreningens ekonomi och styrelseledamöternas ekonomi är skilda från varandra. 

Vad betyder det att en styrelse beviljas ansvarsfrihet ?
Liksom i övriga livet är jag ansvarig för mina handlingar. Om jag manipulerar i kassaboken eller på annat sätt skadar
med flit (eller är grovt vårdslös) så kan jag bli ansvarig för detta. Om jag förskingrar pengar eller grovt missbrukar ett
förtroende kan jag bli polisanmäld. Detta gäller i styrelsearbete lika väl som i övriga livet. Att styrelsen beviljas ansvars-
frihet betyder frihet från ansvar så länge det bygger på att ärlig och fullständig redovisning lagts upp på bordet. Om
detta inte är fallet kan ansvarsfriheten sättas ur spel. 

Om jag som styrelseledamot gör mitt bästa men misstag ändå uppstår; blir jag personligt betalningsansvarig då ? 
Risken att bli ansvarig är större för den som arbetar som styrelseledamot i näringslivet. Detta har att göra med att det
ställs andra kompetenskrav på en välavlönad styrelseledamot som arbetar i en verksamhet där pengarna ligger i fokus.
Inom juridiken handlar ansvarsbedömningen ofta om vad jag rimligen borde begripa och förstå. I affärslivet anställs
ofta personer som styrelseledamöter just för att man har expertkunskaper om pengar, ekonomi och företagande. En sty-
relseledamot i KRIS får sitt uppdrag på andra meriter: En juridisk ansvarsbedömning tar hänsyn till situationen i sin
helhet. Den som utifrån KRIS-förenings stadgar ärligt gör sitt bästa för föreningens väl kan sova lugnt om nätterna.
Den som fortsätter med kriminella beteendemönster bör däremot tänka om. Om man känner sig osäker kan det vara
klokt att stämma av med en mera erfaren KRIS-medarbetare runt om i Sverige.  Det är också klokt att föreningen har en
noggrann person som kassör och en pålitlig revisor. På så vis finns det ordning på föreningens ekonomi och redovisning. 

Tips: Läs KRIS stadgar! Diskutera med pålitliga vänner om gränsen mellan förnuftigt och oförnuftigt beteende. Hör
efter med mera erfarna KRIS-medarbetare och rutinerade KRIS-föreningar runt om i Sverige.  I en del städer kan man
också hitta rutinerade föreningsarbetare som ställer upp och vägleder i fråga god föreningsetik och förnuftig ekonomi.

Hälsningar
KRIS Juridiska Rådgivning
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Äntligen KRIS i Glada Hudik

KRIS i Hudiksvall startar utan lokal
Det här kunde man läsa i Hudiksvalls Tidning den 17 september i år. Men det gällde inte länge - redan
den 10 oktober hade tidningen en ny artikel om KRIS. Den här gången stod det i stället: “KRIS har hittat en lokal”.
Det är utanför den lokalen som det här glada gänget poserar. Eldsjälarna Magnus Lundgren och Anders Nilsson är
flankerade av besökare från RiksKRIS och KRIS Gävle. Det har varit tufft att leta lokal, men nu har man med hjälp
av HSB fått tag i en jättebra lokal på Djupegatan 37 i Hudiksvall. Färdigställandet av lokalen pågår för fullt och vi
hälsar Hudiksvall varmt välkomna i KRIS-gemenskapen!
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