
I detta nummer:

Ingen kris i KRIS!
RIKSKRIS redovisar förbundsstämmans beslut

Funäsdalen Ski Tour
Bildreportage från skidresa till Funäsdalen

Hederliga företagare - visst finns dom!
KHF - ett unikt och helt nytt nationellt kompetensutvecklingsprojekt





VÄGEN UT

Nr 1/2009 │ 3

VÄGEN UT
ISSN 1651-4254

Ges ut av: RIKSKRIS
Box 170 93
104 62 STOCKHOLM
Telefon: 08-642 00 06

Ansvarig Utgivare:
Christer Karlsson

Redaktör:
Alexander Laine
E-post: alexander.laine@kris.a.se

Prenumerationer och
medlemsfrågor:
Ronny Nordstrand
Telefon: 073 688 19 55
E-post: medlemsregistret@kris.a.se

Adress:
VÄGEN UT - KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
E-post: vagenut@kris.a.se

Annonser:
Kontakta redaktionen

Upplaga detta nr: 4 500 ex

Original & layout
Österlens Kommunikation & Media
www.komedia.se

Tryckeri:
Norrköpings Tryckeri AB
www.norrkopingstryckeri.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera insända texter.
För icke beställt insänt material
ansvaras ej.

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, är
en ideell förening där före detta kriminella
och missbrukare hjälper varandra tillbaka in
i samhället.
KRIS startade 1997 och idag finns föreningar
på 25 orter i Sverige, dessutom i Danmark
samt på tio orter i Finland.
KRIS finns också i Ryssland, Vitryssland och
Ukraina.

Kriminellas Revansch I Samhället
www.kris.a.se

Vi har
inget att dölja!
Början på det nya året har präglats av eftereffekterna av beslutet att
utesluta KRIS Stockholm. Bland annat har jag och andra i förbunds-
styrelsen jagats av TV4:as program Kalla Fakta som tagit som sin
uppgift att granska KRIS.

När ett program som Kalla Fakta hör av sig är det naturligt att bli
rädd. Många fler än vi i KRIS har genom TV-programmet fått erfara
obehagliga överraskningar. Trots att vi inte har något att dölja är det
en påfrestning att bli granskad. Vi gör så gott vi kan och det tycks inte
vara gott nog. Kalla Fakta ifrågasätter oss som personer, våra intentioner,
vår administration, vår interna demokrati och våra aktiviteter. Allt helt
enkelt. Detta trots att vi i KRIS lyckas få de människor som alla andra
anser är hopplösa fall att komma tillbaka in i samhället och ta plats på
arbetsmarknaden. När Kalla Fakta räcker fram mikrofonen verkar det
betydelselöst.

I skrivande stund vet vi fortfarande inte vad Kalla Fakta anser sig ha
för nyhet eller historia att berätta. Vi kan bara konstatera att deras
granskning redan rört upp oro såväl inom KRIS som inom Kriminalvården,
SIDA, Socialstyrelsen och Arvsfonden. Helt i onödan tycker vi.

Mycket energi har därför gått åt för oss i RIKS-KRIS till att förklara och
försäkra oss om olika myndigheters och samarbetspartners förtroende. 

Jag vill med dessa ord bereda er på en fortsatt turbulent tid. När pro-
grammet sänds kommer det säkert skaka om vår tillvaro. Då är det viktigt
att vi alla kommer ihåg var vi kommer ifrån och varför vi finns till. 

KRIS har kommit för att stanna. KRIS behövs för
vår skull. För alla oss som tack vare KRIS lämnat

missbruk och kriminalitet. 

Varken vi som individer eller KRIS är
perfekta men trots det gör vi ett bra
och nödvändigt jobb. 

Berättigad kritik får vi se som en förbätt-
ringsmöjlighet. Oberättigad kritik ska vi
snabb slå ifrån oss och inte låta tära på oss. 

Kom ihåg att det varje dag och
vecka produceras nya nyheter. 

Christer Karlsson
Förbundsordförande
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6 Stödboende i Sundsvall
RIKSKRIS har besökt Sundsvall och Vägen Ut
var givetvis med för att göra ett snabbreportage.
I Sundsvall har man tre olika intilliggande lokaler,
och framtiden ser ljus ut med stödboende,
träningslokal och ett café som är tänkt att drivas
i regi av Unga KRIS.

8 Vem bryr sig om EU-valet?
Fångar i Sverige har rösträtt! I exempelvis USA
fråntas man sin demokratiska rösträtt när man
avtjänar ett fängelsestraff. I Sveriges demokrati
är det  viktigt att alla, oavsett om de avtjänar ett
fängelsestraff eller ej, känner sig delaktiga i
och tar ansvar för samhällsutvecklingen. 

19KRIS finns på Facebook!
Många är de som påstår att Internetcommunityn
Facebook är ute och stenålders. Det tror inte vi
på Vägen Ut, vi ser att det växer och nya kom-
mer ständigt till. Kanske inte de människor som
står i främsta ledet när det gäller ny teknik,
men människor som vill vidga sitt nätverk.

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 20.
Eller mejla/ring till redaktionen: vagenut@kris.a.se
Telefon - RIKSKRIS: 08-642 00 06
Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand - medlemsregistret@kris.a.se
Telefon: 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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jag börjar bli less nu
efter min tolfte volta

Vägen Ut träffar Tomas i Sundsvall bara två veckor efter muck från
senaste fängelsestraffet.
– Jag har känt till KRIS ganska länge, men jag visste egentligen inte

så mycket om vad man gör eller står för. Det är genom Vägen Ut som
jag läst mig till lite mer; och nu - under tiden
jag varit med - så har jag fått en helt annan
bild av vad KRIS står för.

– Från början ville jag helst skaffa något hus
ute i skogen, och en hund. Sedan skulle jag bo
isolerat, långt borta från alla idoter. Jag har
ändrat uppfattning sedan jag kom hit, säger
Tomas och syftar på sitt boende på stödboendet
hos KRIS i Sundsvall.
– Jag märker för varje dag att tilliten är något

som ökar. Jag ser ju att det är fler och fler som
jag kan prata med här, andra som förstår mig.
Det är första gången på länge som jag har lust
att göra något - att göra roliga saker, ha skojigt.
Här tar man mina åsikter på allvar och lyssnar på mig, trots att jag har
ganska kort tid i frihet.
Tomas berättar vidare.
– För mig kom kriminaliteten före missbruket. Det tog ganska lång

tid innan drogerna kom in i mitt liv, men sedan har det gått hand i
hand. Det är ju nästan en förutsättning att man är kriminell, om man
ska ha råd med droger. När jag tittar bakåt, kan jag se att jag nästan

är född och uppvuxen med kriminalitet. Därför vill jag gärna ta del av
krimprogrammet i framtiden. Jag tror att jag behöver titta på saker
som mitt kriminella tankemönster. Jag är så less på fängelselivet, men
jag kan känna att det är skillnad nu jämfört med alla gånger tidigare.

Det är inte svårt att intervjua Tomas. Han har
inga svårigheter att berätta, och det hörs att
han satt sig in i sin situation och vilka möjlig-
heter som öppnas nu. Tomas fortsätter.

– Jag har gjort en behandling tidigare, men
det är många år sedan nu. Man kan säga att
jag är fostrad utifrån gammaldags kåkregler.
Det är något jag är stolt över, men det har
också kostat mig mycket. Det innebar till
exempel att jag offrade mina barn när jag
gjorde den behandlingen. Jag riskerade att bli
utskriven om jag inte angav en annan person, då
valde jag utskrivning och fortsatt kriminalitet.
Det syns att Tomas har något han brinner för,

han utstrålar en bakomliggande idealism och gruppkänsla.
– Nu ser jag att samma sorts heder finns här inom KRIS, men på ett

annat sätt. Här ställer man upp för varandra, och står kvar vid ens sida
när det stormar. Det känns äkta på något sätt.

Det är första gången på
länge som jag har lust
att göra något ...
Här tar man mina åsikter
på allvar och lyssnar på
mig, trots att jag har
ganska kort tid i frihet.

KRIS REPORTAGE
Text & Foto: Alexander Laine
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Vägen Ut möter upp för att träffa medlemmar och se på
lokalerna. Det var Christer Karlsson och Göran Karlsson
som hade lagt upp en resrutt med flera stopp på vägen.
De hade för avsikt att först besöka KRIS i Hudiksvall,
men där var lokalen tom. Det visade sig sedan att Hudik-
svallsgänget visste om besöket i Sundsvall, så de passade
på att åka dit samtidigt.

Christer informerade först om läget i landet. Det har
varit en orolig tid med uteslutningar, nedläggning och
Kalla Fakta som försöker gräva fram något obestämt. Det
här tenderar ofta att sätta igång ogrundade rykten. Nu
fick vi i alla fall raka besked om vad som har hänt och
hur läget ser ut.
Göran tryckte på vikten av att använda studiematerialet

Bättre Framtid genom NBV och i övrigt diskuterades
ekonomi och möjligheter till finansiering av verksamhet.
KRIS Sundsvall och KRIS Hudiksvall redogjorde sedan
för läget i respektive lokalförening. Därefter följde en
visning av lokalerna.

KRIS Sundsvall har tre hus till sitt förfogande för sin
verksamhet. Vi gick en rundvandring som visar vilka

stora möjligheter man har. I huvudbyggnaden som ligger
i mitten har man traditionell verksamhet och rum där
man kan umgås eller ha möten. I källaren finns solarie
och rum som planeras bli verkstad respektive gymlokal.
På övervåningen finns kontor och ett rum som Unga
KRIS har använt.

I ett grannhus har man stödboende med plats för två
boende. Man har tydliga regler uppsatta i alla rum i
huset. För närvarande bor Tomas Lundin - som du kan
läsa om på sidan 5 - i ett av rummen.
I ett gult trähus på andra sidan huvudbyggnaden är Unga
KRIS inne i en intensiv fas för att börja sin verksamhet.
Christoffer Kocak guidar oss runt i café, konferensrum
och datasal.

Jag blir klart imponerad av det jag ser. Kan även känna
lite saknad av en liknande verksamhet på hemmaplan.
Christer och Göran fortsatte sin rundresa mot nästa
stopp - Dalarna - för att vara med vid invigningen av
KHF, Kreativa Hederliga Företagare. Själv åker jag hem
till Örnsköldsvik för att sortera intryck och bilder.

RIKSKRIS besöker
Sundsvall

KRIS REPORTAGE  Text & Foto: Alexander Laine
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Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Europaparlamentet är den institution där Europas nästan 500 miljoner
innevånare genom de politiker de väljer är med och bestämmer. Sverige har 18 representanter i Europaparlamentet
som totalt efter årets val ska bestå av 736 representanter från EU:s 27 medlemsländer.  

Hur röstar den som är intagen på anstalt?
Om man är skriven på anstalten får man ett röstkort
skickat till sig med posten. Om man inte är skriven på an-
stalten kan man beställa ett så kallat ”dubblettröstkort” från
Valmyndigheten via tfn 020-825 825 från den 12 maj. 

När man väl har sitt röstkort finns en eller två olika möj-
ligheter att rösta beroende på vilken anstalt man sitter
på. Antingen gör anstalten i ordning en så kallad röst-
mottagning/vallokal eller så får den intagne budrösta. 

Röstmottagning
Om anstalten har en röstmottagning går man dit med
sitt röstkort, lägger en valsedel i ett valkuvert och ger ku-
vertet till röstmottagaren. På röstmottagningen finns val-
sedlar för de flesta partier. Vill man kryssa för en särskild
person kan det vara bra att ha beställt en valsedel från
det partiet i förväg.

Rösta via ombud
Om anstalten inte har en röstmottagning kan en anställd
på anstalten eller någon anhörig hjälpa den intagne att
budrösta. För att kunna budrösta måste man beställa ett
särskilt budröstningsmaterial. Det kan man beställa från
kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Även
KRIS-medlemmar som besöker anstalter och häkten kan
ha med sig budröstningsmaterial. 

När man budröstar gör man själv i ordning sin röst. Man
lägger själv i den valsedel man vill rösta på i ett valkuvert.
Sedan lägger man inför ett vittne och ett bud valkuvertet i
ett ytterkuvert som sen stängs igen. Sen intygar vittnet den
intagnes identitet och budet tar sedan med sig röstkortet
och ytterkuvertet till en röstmottagning utanför anstalten.

Vittne och bud kan t ex en anställd inom kriminalvården
eller en nära anhörig vara.

Personval - sätt ett kryss
I valet till Europaparlamentet kan man dels rösta på ett
parti generellt, dels genom personval markera en enskild
persons betydelse. Varje parti har tagit fram valsedlar
med en lista med namn. Den person på listan som får
många kryss genom personval kan ”klättra” förbi andra
på listan och på så vis bli en av de 18 personer som repre-
senterar Sverige i EU-parlamentet. Om man alltså tycker
att en enskild person är bra, vettig, duktig eller seriös ska
man sätta ett kryss på listan för den personen.

Vem får rösta?
För det första måste man senaste på valdagen ha fyllt 18
år. För det andra måste man vara svensk medborgare eller
medborgare i någon av EU:s 27 medlemsländer och för
det tredje måste man vara folkbokförd i Sverige. Om man
är medborgare i något annat EU-land än Sverige måste
man anmäla sig för att få rösta.

Uppfyller man dessa krav får man, i mitten av maj, ett
röstkort postat till sig, till den adress som man är skriven
på enligt Skatteverkets folkbokförening. Om man är skri-
ven på anstalten får man alltså ett röstkort skickat till sig
med posten. Om man inte är skriven på anstalten kan
man beställa ett så kallat ”dubblettröstkort” från Valmyn-
digheten via tfn 020-825 825 från den 12 maj.

Fångar i Sverige har rösträtt! Det har inte fångar i alla
andra länder. I exempelvis USA fråntas man sin demo-
kratiska rösträtt när man avtjänar ett fängelsestraff.

Gör din röst hörd - rösta!
I Sveriges demokrati tycker vi det är viktigt att alla får göra
sin röst hörd och att alla, oavsett om de avtjänar ett fäng-
elsestraff eller ej, känner sig delaktiga i och tar ansvar för
samhällsutvecklingen. Den som inte tar sitt ansvar och går
och röstar kan inte gärna klaga på politiken eller politiker.

Text: Sofia Modigh
Foto: Alexander Laine
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Psykologförbundet gör just nu en undersökning av psykologisk behandling inom vården. Inför detta vill de komma i kontakt med patienter som har
synpunkter på den hjälp de fått (eller inte fått), väntetider, den effekt som insatserna haft m.m. Både positiva och negativa erfarenheter efterfrågas.
Du som  vill medverka ombeds mejla till  Susanne Bertman - e-post: Susanne.Bertman@psykologforbundet.se
Skriv kortfattat och hur man kommer i kontakt med dig. Beslut ang. detta fattar ni givetvis var och en.
Vill understryka att  syftet med undersökningen är i linje med det vi önskar, nämligen att behandling ska vara evidensbaserad och tillgänglig även för dem
som inte kan betala ur egen ficka.

Jag heter Sofia Modigh och jag är andranamn på kristdemokraternas
EU-valsedel. Jag har inte tidigare arbetat med partipolitik, men desto
mer med sakpolitik både kommunalt, nationellt och internationellt.

Jag beskrivs som engagerad drogmotståndare och har varit vice
ordförande i IOGT-NTO, ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund,
rektor hos Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och sitter i styrelsen
för Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle.

En röst på mig är en röst för att införselkvoterna på alkohol ska sänkas
inom EU, att unionens alkoholstrategi ska vässas och att narkotikafrågan
ska drivas hårdare.

Jag brinner också för rätten till trygg mat och andra konsumentfrågor.
Giftfri mat är en viktig framtidsfråga och konsumentmakt är en
grundbult i en demokrati.

Jag vill också se att
ideella organisationers rättigheter
bevaras, skyddas och utvecklas.
Ideella sektorn är enormt viktig i
Sverige och Europa.

Vill du veta mer, ta gärna kontakt.
Maila: sofia.modigh@kristdemokraterna.se
Om du vill veta vad som händer från dag
till dag: www.twitter.com/sofiamodigh
eller läs min blogg:
www.sofiamodigh.blogspot.com
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Fakta: KHF
Kretativa Hederliga Företagare
•KHF är ett nytt nationellt projekt som

ska pågå under tre år.
•Projektet Finansieras med medel ur

Europeiska socialfonden, ESF.
•Totalt ska 75 personer genomgå kursen.
•Föreningen KRIS är projektägare.
•Ett utbildningsinstitut etableras på

Stiftsgården i Rättvik
•Projektledare är Urban Pantzar

Gruppen består i dag av 10 personer, män och
kvinnor i olika åldrar. De har en gemensam
nämnare. De har alla avtjänat fängelsestraff.
Att som före detta kriminell starta eget företag
kräver först att vederbörande utvecklar ett
hederligt affärsmannaskap med en väl grundad
etisk plattform som utgångspunkt.
Entreprenörskap handlar om personlig drivkraft,
kunnande och kalkylerat risktagande. Detta
påminner även ett liv i kriminalitet och livet i
ytterkanten av samhället.
En enda aktivt kriminell person med drogpro-
blem kostar samhället 21 miljoner per år ute
på gatan. En enda anstaltsplats kostar
1800-2500 kronor per dygn. Att istället ge
dessa möjligheten att utveckla sitt eget före-
tagande kan komma att vända siffrorna till
ett plus genom framtida skatteintäkter.

Ja! Nu är kompetensutvecklingen igång.
Efter nästan 1,5 års hårt hårt hårt arbete och många många många hinder är vi
äntligen i gång. Europeiska socialfonden har satsat på detta nationella arbete.
Man har gett oss tre år att medverka till förädling och utveckling av kreativa
hederliga förmågor och att främja företagsinriktat entreprenörskap.

Detta ska förutom möjliggöra utveckling och sysselsättning för den enskilde,
även medge ett minskat bidragsberoende för såväl den enskilde som för
föreningen KRIS.
Har senaste veckan lärt mig och fått uppleva ett nytt ord i min vokabulär,

askul ... och ja, det är precis vad det är, ASKUL!!
10 anställda i föreningen KRIS med de geografiska lokala positionerna

Helsingborg, Halmstad, Uppsala, Trestad (Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla), Sundbyberg, City och Sundsvall är nu sedan 27/1 2009 på plats
och igång.
Vi har hittills lagt mycket fokus på personlig utveckling i förhållande till

just entreprenörskap, hederlighet och inte minst kreativitet. Det senare lider
ingen av oss någon brist på (!)
Till KHF finns i dagsläget ett tiotal resurspersoner direkt knutna. Dessutom

finns ett fantastiskt nätverk med härliga möjligheter för såväl deltagarna i
KHF likväl för resurspersonerna att kliva längre, djupare och bredare in i
entreprenörs- och samhällsentreprenörskapets underbara värld.

Den 18:e februari förrättades officiell invigning KHF på stiftsgården i
Rättvik, där vi förövrigt kommer hålla till med utbildningen.

Nu är arbetet igång, mer kommer när vi kommit lite längre fram!

Urban Pantzar

Främre raden från vänster: Maria Rehnman; Mind Realization, Bengt Littorin; Taraxacum, Sophie  Andersson; projektkoordinator, 
Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS, Urban Pantzar, projektledare och Göran Karlsson, RIKSKRIS
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Termometern visar på 26 minus när jag startar färden
mot Funäsdalen och visar inga tecken på förändring
under resan, men solen skiner och landskapet är vackert.
Vid Rätansjön stannar jag och tar några naturfoton. Då
har jag precis passerat Handsjöbyn som Takida gjort
känd genom låten "Handlake Village". Det är bara dryga
2 timmars körning kvar när himlen plötsligt förändras
och blir grå. När jag närmar mig, kan jag ändå se fjäll-
topparna genom molnsprickor och snöyra - och det är
en mäktig syn. Det är lätt gjort att skänka en tanke till
vår skapare.
Jag passerar Funäsdalen och fortsätter några kilometer

till Tänndalen där jag ska möta upp ett gäng krisare i
backen. Temperaturen har stigit 10 grader men det är
fortfarande rejält blåsigt med snöyra. Den första jag
möter är Christer Karlsson, sedan dyker dom upp från
olika håll, de andra medlemmarna. Jag tycker jag känner
igen de flesta och funderar hela tiden på var vi träffats ti-
digare, men kommer på att det är främst genom olika
bilder och webben jag känner igen dem.

– Du skulle ha varit här i går, då hade vi 25 minus i
backarna; det var nästan omöjligt att åka skidor.
Alla jag möter säger samma sak, men med ett leende på

läpparna. Det syns att de trivs trots kylan.

Galen i snö
Ett bildreportage från en skidresa med

ett 30-tal medlemmar från KRIS
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Några är på väg in till serveringen och jag lyssnar till
den diskussion som pågår samtidigt som de gestikulerar
ivrigt. Nu handlar det om att hyra snöskoter. Priset är för
högt, men man är ense om att man i morgon kommer att
kunna förhandla till sig ett bättre pris. Även jag är över-
tygad och jag ler för mig själv; vi har varit oerhört driftiga
i vår kriminalitet och i vårt missbruk – det är en egenskap
vi i dag kan använda i positiva syften.

Jag tar fram kameran och provar att ta några bilder,

men temperaturen och snöfallet är emot mig. Kamerans
batterier klarar inte kylan, samtidigt som snöyran gör de
flesta bilder till en jämngrå ma  ssa. Jag bestämmer mig att
göra nya försök i morgon.

Mot kvällen återvänder hela gruppen till hotellanlägg-
ningen; Skarvruets Högfjällshotell. Jag tycker det påmin-
ner mycket om den bild jag fått av högfjällshotell genom
olika deckare och filmer. Det känns varmt och gemytligt.
Ingen stil på inredningen, men ändå som det ska vara. 
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Galen i snö
Truppen delas upp i mindre formationer, och sofforna

vid receptionen blir en sorts bas där jag fattar posto. Jag
känner mig som en i gänget. Trots att vi inte träffats förut,
så vet jag att vi delar mycket erfarenheter eftersom vi alla
har en liknande bakgrund. Kommentarerna som studsar
fram och tillbaka är råa men hjärtliga.

Efter en mycket god natts sömn och en stadig frukost,
är det åter dags att besöka backarna.

Ett filmteam anländer på förmiddagen. De arbetar i ett

projekt som ska resultera i en film om KRIS, och de riggar
sin utrustning i ett rum i serveringen och gör lite intervjuer.
Många håller sig inomhus idag, och det märks att både
fjälluft och utförsåkning tar på krafterna. Snart blir det
dock liv och rörelse igen. Någonting har hänt som gör att
vuxna män springer omkring som barn med julklapps-
förväntningar. Förklaringen får jag när jag hör ljud från
varvande motorer; man har varit iväg och hyrt 4 skotrar.
Tydligen lyckades man förhandla till sig ett bra pris.

KRIS REPORTAGE
Text & Foto: Alexander Laine
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VÄGEN UT : NÅGRA RADER FRÅN KRISJURISTEN

Ansvar för styrelseledamöter i en ideell KRIS-förening
Den här artikeln är en fortsättning/tillägg till förra numrets fråga i juristspalten. 
Läs gärna denna artikel tillsammans med juristspaltens artikel i förra numret av Vägen ut !

När riskerar jag att bli personligt betalningsansvarig som styrelseledamot ? 
Utgångspunkten är att styrelseledamöter inte är personligen betalningsansvariga
Risken för att bli personligt betalningsansvarig är inte stor för den styrelseledamot som ärligt gör sitt bästa för förening-
ens väl. Detta behandlades i förra numrets juristspalt. Basreglerna för tryggt styrelsearbete är att ha ordning på ekono-
min; att hålla sig med en noggrann kassör och en pålitlig revisor. Även detta behandlades i juristspalten i förra numret
av Vägen ut. Likaså behandlades där att styrelseledamöternas ekonomi och KRIS-föreningens ekonomi är separerade:
Den som styrelsen är skyldig pengar kan inte gå direkt på en styrelseledamot som privatperson och kräva pengar. Det
ska till något extraordinärt för att en styrelseledamot ska bli personligt betalningsansvarig.

När finns det anledning att se upp för att undvika personligt betalningsansvar ?
Om en styrelseledamot märker att styrelsen lever över sina tillgångar och gör vidlyftiga och ansvarslösa affärer finns
det anledning att se upp. Det är i detta läge möjligt att en uppmärksam styrelseledamot kallar in en extra förenings-
stämma, om man inte på annat sätt får övriga styrelseledamöter att vakna. Medlemmarna beslutar då om verksamheten
ska fortsätta som vanligt eller inte. Om medlemmarna i detta läge inte ställer sig bakom att dra i handbromsen, är det
klokt att jag som uppmärksam styrelseledamot lämnar styrelsen. I grova fall av slösaktighet kan en styrelse, och enskilda
ledarmöter, bli ansvarig enligt brottsbalken. Det finns ett brott som heter ”Vårdslöshet mot borgenärer”. Man kan bli
personligen skadeståndsskyldig om man döms för ett sådant brott. En borgenär är den som har rätt att kräva pengar.

Betydelsen av ansvarsfrihet 
Att styrelsen beviljats ansvarsfrihet betyder inte ansvarsfrihet mot utomstående: detta är en intern överenskommelse
mellan styrelsen och medlemmarna som är giltig mellan just styrelsen och medlemmarna. Förutsättningen för giltighet
är också att styrelsen spelar med öppna och ärliga kort. En utomstående (så kallad borgenär) berörs allstå inte av sty-
relsens eventuella ansvarsfrihet.

Sammanfattning: 
Ett gott riktmärke i styrelsearbete är alltså att styrelsen och dess ledamöter ska ha omsorg om dem man gör affärer med.
Sunt förnuft alltså!

Hälsningar
KRIS Juridiska Rådgivning



15Nr 1/2009 │

VÄGEN UT : NYHETER FRÅN DRUGNEWS

STOCKHOLM Med anledning av att Itok-projektet
nu permanentas i Stockholms län är frågan om kri-
minalvården går in i en ny era med mer underhålls-
behandling och mindre drogfri vård. 

60 procent av Stockholmsprojektets klienter kommer di-
rekt från fängelse, de övriga har dömts till kontraktsvård,
har fotboja eller skyddstillsyn. Sedan starten hösten 2007
har 86 opiatberoende klienter knutits till Itok, Integrerat
team för opiatberoende kriminalvårdsklienter. Ett samar-
bete mellan kriminalvården, Beroendecentrum inom
landstinget och socialtjänsten i stockholmskommuner. 

Cirka 30 procent avbryter eller utestängs från program-
met på grund av sidomissbruk och återfall i brottslighet. 
Landstinget i Stockholm är nöjda med resultatet av pro-

jektet som nu ska permanentas.
- Succén består i att vi lyckats bryta missbrukarnas

mönster av ständiga återfall i droger och kriminalitet och
att de faktiskt fortsätter i vårdkedjan, säger Birgitta Ryd-
berg (fp), landstingsråd för sjukvård och missbruksfrågor,
till Drugnews. 

Hon har nu lämnat utvärderingen vidare till kollegor i
Region Skåne och andra landsdelar och hoppas att de föl-
jer efter med egna projekt för kriminella opiatmissbrukare.

Kriminalvården har för närvarande åtta platser för be-
handling av opiatmissbrukare, sex på Fosieanstalten i
Malmö och två platser som öppnades vid årsskiftet på
anstalten Storboda i Sigtuna kommun.

- Om det visar sig att Itok behöver fler platser inom
Kriminalvården så är vi beredda att öppna fler, på Öste-
råker tio platser och på Täbyanstalten fyra stycken, säger
Kriminalvårdens medicinska sakkunnige Lars Håkan
Nilsson till Drugnews. 
- Kriminalvårdens uppdrag är att minska återfall i brott,

därför ska vi tillhandahålla de behandlingsinsatser som
krävs för att klienterna ska ha möjlighet att klara sig efter
det att de lämnar fängelset, säger tillägger han. 
Att det är nära en tredjedel av klienterna i Stockholms-

projektet som har avbrutit förvånar honom inte. Men det
är en riskgrupp. 
- Vi vet att ungefär tio procent av opiatmissbrukare som

stängs av från Metadon/Suboxone-behandling inom två
månader dör av överdoser eller i olyckor, säger Lars
Håkan Nilsson. 

Det är inte enbart behandling med narkotikaklassade
läkemedel för opiatmissbrukare och ADHD-klienter
som byggs ut inom Kriminalvården. Även förskriving av
antidepressiva medel har kraftigt ökat senaste åren. 

Men den behandlingsform som ökar allra mest är den
renodlade helt drogfria 12-stegsbehandlingen. På anstal-
ten i Skänninge utanför Mjölby med plats för 234 klien-
ter är idag 108 avsatt för missbruksbehandling. 

- Vår 12-stegsbehandling har mycket goda resultat som
det är lång kö till. Just nu gör vi om normalplatser till be-
handlingsplatser, säger anstaltschefen Gert Arne Sköld
till Drugnews, och hänvisar också till Brå-rapporten som
nyligen publicerades där Kriminalvårdens 12-stegsbe-
handling lovordades. 
Han vill inte kommentera Itok eftersom Skänninge inte

är inblandat i projektet. 
Men invändningar hörs bland annat från Kriminellas

revansch i samhället. 
– Jag är mycket kritisk till att permanenta Itok efter så

kort tid. Utvärderingen gäller ju bara de 43 första klien-
terna som gick in i projektet från hösten 2007 till juli
2008, det har ju inte ens gått ett år. Normalt brukar man
ju göra en utvärdering efter två år, säger KRIS förbunds-
ordförande Christer Karlsson till Drugnews. 

I grunden gillar Karlsson inte ersättningsbehandling,
utan att det är bättre att lära sig leva ett liv helt utan dro-
ger. Han accepterar ändå avsikten med att vårdformen
ändå kan minska överdödlighet, men då måste kontrollen
bli bättre för att förhindra sidomissbruk. 

Mindre drogfri vård i kriminalvården?

Text: Drugnews/Bruce Clarke
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Tre snabba frågor till
Magnus Andersson
Varför har du engagerat dig i KRIS?

- Det här var en förening som passade mig. Jag behöver
något meningsfullt att sysselsätta mig med om jag ska må
bra. Det finns många olika föreningar och självhjälpsgrupper
i samhället, men för mig är det viktigt att det känns rätt.
Den här organisationen handlar om människor som är
som jag. Jag behöver inte ta på mig masker, utan kan vara
den jag är. Det känns också bra att kunna uträtta något
och att kunna hjälpa andra.

Vad gör du om 5 år?
- Förhoppningsvis har jag blivit av med mina skulder. Jag

har en fast kärna med en fungerande relation. Jag jobbar
nog fortfarande med det här, eller inom behandling. Det
är inom det här jag känner att jag kan göra något menings-
fullt

Vad är din roll i KRIS om 5 år?
- Jag hoppas jag kan fortsätta och följa de projekt jag varit

med om att starta i KRIS. Det skulle kännas väldigt bra
om våra projekt kunde vara självförsörjande om 5 år.

Magnus Andersson är ordförande i KRIS Uppsala
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När Erik var 17 år dömdes han till böter för andra

gången och det tog inte lång tid förrän kronofogden

knackade på. Fondsparandet gick upp i rök och nu

jagas han för sina skulder. 

Förutom kännbara böter dömdes Erik även till 100

timmars ungdomstjänst. Han kom överens med so-

cialtjänsten om att arbeta av timmarna på Unga

Kris, Kriminellas revansch i samhället, en organisa-

tion som hjälper före detta kriminella att komma till-

baka in i samhället igen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2501029.svd

Svenska Dagbladet

Straffet slukade barnbidraget

Dömda sexualförbrytare från Jönköping och Hus-kvarna blir uthängda på nätsajter. Det var bara entidsfråga innan det skulle hända, menar AndreasSvedjehed, ordförande i Kris i Jönköping, Kriminellasrevansch i samhället. 

Kris i Jönköping har ett 40-tal betalande medlem-mar, som försöker och har tagit sig tillbaka till ett livutan kriminalitet.
Att uppgifter om den dömda personens identitet görsoffentligt för alla innebär en stämpel som personentvingas leva med i flera år framöver efter att dennehar släppts fri, säger Svedjehed.

http://www.jnytt.se/nyhet/20444/det-drabbar-familjen

Jnytt.se
Det drabbar familjen

- Folk är välkomna hit. Det enda krav vi har
är att alla ska vara drogfria, nyktra. Vi säger:
våga titta in - och det gör en del! säger
Lasse Lindgren och Steve Holm som tar
emot Stadsliv i lokalerna på Vasatorget. 
- Det är en sak att vara drogfri under en tid
på behandlingshem, med det svåra är att
vara drogfri i vardagen. Alla här bär på en
önskan att vara rena och ärliga.

http://www.na.se/artikel.asp?intId=1444811

Nerikes Allehanda
Kris är lika med trygghet

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället startar ett projekt

med målsättningen att arbeta med före detta kriminella

och missbrukare och utbilda dem till kreativa och heder-

liga företagare.-Gemensamt för deltagarna är att de alla visat att de är

kapabla att gå utbildningen och att de passar i den här

miljön, säger Christer Karlsson.
http://www.dt.se/nyheter/rattvik/article402070.ece

Dalarnas TidningarEx-kriminella ska bli företagare

– Nej, jag har faktiskt ingenting alls emot att betraktas som präk-

tig. Kom ihåg att ordet präktig är avlett av ordet prakt, eller

praktfull! Jag ser inget fel alls i att försöka vara en ordentlig och so-

lidarisk människa. Men visst, jag åker mc och har en Suzuki Ban-

dit, det kanske väger upp, säger hon och skrattar. 

– Sedan är jag ju lyckligt nygift med Christer Karlsson, ordförande

i KRIS (Kriminellas revansch i samhället) som har suttit nästan 30

år i fängelse och haft drogproblem lika länge. Han är ett levande

bevis på att människor kan förändras och att det aldrig är för sent.

De träffades genom jobbet, Sofia var rektor för NBV (Nykterhets-

rörelsens bildningsförbund) som hade ett projekt tillsammans

med KRIS.

http://www.vasterastidning.se/Default.aspx?ca=11&ad=3751

Västerås Tidning 

En Modigh satsning mot Europaparlamentet
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VÄGEN UT & KRIS FINNS PÅ FACEBOOK - FINNS DU?

Vad är Facebook?
Facebook är en nätgemenskap som grun-
dades 4 februari 2004 av studenten Mark
Zuckerberg. Facebook kanske mest kan
liknas vid ett Lunarstorm för vuxna. Men
till skillnad från andra communities på
nätet gömmer man sig inte bakom ett
smeknamn. Genom att finnas på Facebook
med sitt riktiga namn kan nya och tidi-
gare kolleger och vänner hitta dig och ta
upp kontakten, under förutsättning att du
själv vill förstås. Och du kan själv söka
upp gamla bekantskaper. 

Hur går jag med?
För att gå med i Facebook måste du först
registrera dig. Det gör du genom att gå
till: www.facebook.com

De uppgifter du behöver lämna är för-
och efternamn, e-postadress, födelsedatum
och ett lösenord som du själv väljer.
E-postadressen fungerar sedan som ditt

inloggningsnamn, och de meddelanden
du får i din mailbox på Facebook skickas
även till den e-postadress du angivit.
Du kan sedan själv välja hur mycket in-

formation du vill lägga upp om dig själv;
din favoritmusik, dina favoritfilmer, citat
osv. i all oändlighet.

Vem kan se min profil?
De personer som du har lagt till som dina
vänner kan se din profil. Om du har gått
med i ett nätverk, till exempel Sweden,
kan även andra medlemmar i nätverket se
din profil. Under "Sekretessinställningar",
som du hittar längst upp i högra hörnet
väl inne på Facebook, kan du ändra in-
ställningarna för vilka som kan se din profil.
Du kan även blockera personer som du

inte vill ska kontakta dig eller se din profil
och dölja information för specifika personer.
De som söker på ditt namn på Facebook

och inte är med i samma nätverk som dig
eller på din kompislista kan se ditt namn
och en bild av dig. Den informationen ska
inom kort också gå att nå genom en sök-
ning på sökmotorer som Google. Om du
inte vill att folk som googlar dig ska få
träffar på Facebook kan du gå in under
"Sekretessinställningar" och ändra inställningar.

Hur lägger jag till nya vänner?
Det finns flera sätt att bjuda in nya vänner
på. Du kan söka på dina vänners namn i
Facebooks sökruta. När du sedan hittar
den du söker klickar du på "Lägg till som
vän" bredvid profilbilden. Men innan ni
blir Facebookvänner måste den person du
har bjudit in bekräfta att ni är vänner.

Du kan också klicka på pilen bredvid
"Vänner" i menyraden. En meny rullar då
ner. Klicka på "Bjud in vänner" och skriv
in e-postadresserna till dem som du vill
bjuda in. Om du i stället klickar på "Hitta
vänner" kan du genom att ange ditt e-
postlösenord se om personerna i din kon-
taktlista finns registrerade på Facebook.
Om du får en inbjudan från en vän väljer

du själv om du vill acceptera den eller inte.

Hur går jag med i grupper?
Det allra vanligaste nätverket bland
svenska användare är Sweden. Det finns
för närvarande 1 001 499 personer i nät-
verket Sweden (5 mars 2009). När du går
med i ett nätverk blir din profilsida synlig
för andra i nätverket.

För att gå med i en grupp letar du upp
deras sida och klickar på "Gå med i grupp".

En del grupper kräver att du är med i ett
visst nätverk. På Swedens sida visas de
mest populära grupperna inom nätverket.

Här följer redaktionens favoritgrupper
på Facebook:
Vägen Ut : En helt ny grupp som kommer att
handla om den här tidningen
Just 4 Today : En grupp för nya kontakter om
du är med i NA
KHF - Kreativa Hederliga Företagare : En
grupp med tydlig koppling till KRIS
K.R.I.S : En självklar grupp, har idag 102
medlemmar på Facebook
Unga KRIS : En självklar grupp, har idag 79
medlemmar på Facebook
KRIS-Kalmar : En självklar grupp, har idag
77 medlemmar på Facebook
MAD Music Against Drugs : En grupp med
tydlig koppling till KRIS
LOVE : En grupp för att sprida kärlek, respekt
och vänlighet till alla.

En av de viktigaste sakerna att tänka på när
du vill börja förändra ditt liv - bygga upp ett
liv utan kriminalitet och droger - är att ha
människor omkring dig som vill samma sak.
Du behöver ett socialt nätverk, och du behöver
många vänner som talar samma språk.
Facebook är inte det bästa sättet att bygga
upp det nätverket, men det kan vara ett
komplement. Genom den här sortens
community kan du vidga ditt nätverk till
andra orter och länder. Använd Facebook
till att hålla kontakt med personer som du
annars inte skulle haft kontakt med, men låt
det inte ersätta riktig mänsklig interaktion.

"Facebook snart ute" läser jag i ett inlägg på Vasabladet. Det är skrivet 2007, men i  januari 2009 uppskattades att
Facebook hade över 160 miljoner medlemmar världen över och Facebook växer snabbast av alla sociala nätverk och
communities. ”Ryktet om min död är betydligt överdrivet” lät Mark Twain telegrafera när en tidning en gång publicerat
en notis som påstod att han avlidit. Det här gäller nog Facebook i lika hög grad!

Redaktören använder självklart Facebook  via
iPhone. Sök gärna upp “Alexander Laine”

och lägg till som vän!
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KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 31 C
821 34 Bollnäs
Telefon: 070 609 36 07
E-post: bollnas@kris.a.se

KRIS CITY
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Telefon: Jana Gröhn, 073-688 19 90
E-post: jana.grohn@rikskris.se

KRIS FALKENBERG
Berguvsvägen 7
311 39 Falkenberg
Telefon: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

KRIS GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 a
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

KRIS GÖTEBORG
Heurlins plats 9
413 01 Göteborg
Telefon: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

KRIS HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Telefon: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

KRIS HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Telefon: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se

KRIS HÄRNÖSAND
Victoriagatan 5
871 40 Härnösand
Telefon: 073 688 31 35 /30
E-post: härnösand@kris.a.se

KRIS JÖNKÖPING
Tändsticksgränd 33
553 15 Jönköping
Telefon: 036-12 52 73
E-post: jonkoping@kris.a.se

KRIS KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-207 91
E-post: kalmar@kris.a.se

KRIS KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Telefon: 073-688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

KRIS KARLSTAD
Kårgränd 4
652 25 Karlstad
Telefon: 054-21 60 55/33
E-post: karlstad@kris.a.se

KRIS LANDSKRONA
Engelbrektsgatan 5
261 33 Landskrona
Telefon: 0418-598 20
E-post: landskrona@kris.a.se

KRIS MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Telefon: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

KRIS LINKÖPING
Badhusgatan 1
582 22  Linköping
Telefon: 070-498 09 50 
E-post: linkoping@kris.a.se

KRIS FINSPÅNG
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Telefon: 073 688 19 45
E-post: finspång@kris.a.se

KRIS SOLLENTUNA
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Telefon: Thomas Olsson, 073-688 31 86
E-post: sollentuna@kris.a.se

KRIS SUNDSVALL
Västra Vägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

KRIS SÖDERHAMN
Stenbacksvägen 5
826 34 Söderhamn
Telefon: 0270 702 13
E-post: soderhamn@kris.a.se

KRIS TRESTAD
Tingvallavägen 22
461 32 Trollhättan
Telefon: 073-691 02 22
E-post: trestad@kris.a.se

KRIS UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Telefon: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se

KRIS UPPSALA
Post adr. St: Olofsgatan 25
Besöksadr. Väderkvarnsg 14 B
753 30 Uppsala
Telefon: 018-13 33 53
E-post: uppsala@kris.a.se

KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se

KRIS HUDIKSVALL
Djupegatan 37
824 50 Hudiksvall
Telefon: Under uppstart
E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se



KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, anser det viktigt att kunna
informera kriminella att de har rätt att friges med möjlighet att få
"revansch i samhället".

Denna information sker främst genom att KRIS besöker anstalter
och häkten samt genom tidningen Vägen Ut.

KRIS erbjuder alla kriminella och/eller drogmissbrukare som vill sluta
och har tröttnat på att leva kriminellt - en ”frizon” under den första
tiden efter muck.

Hittills har vi lyckats knyta till oss drygt 5 000 medlemmar i Sverige,
men är inte nöjda med det. Vägen Ut distribueras idag till samtliga fäng-
elser och häkten i Sverige. Vi informerar om att KRIS finns och att vi
tillsammans kan jobba för att just du också ska kunna sluta upp i våra
led. Just du är en stark kraft att räkna med i KRIS gemenskap.

Här nedan följer den manual som du ”som tröttnat på skiten” kan följa
om du vill arbeta för att tillsammans med KRIS hjälpa dig själv, och
senare andra som är i samma situation som du nu befinner dig i.

Du kan vara ung eller gammal, man eller kvinna, av svenk eller
utländsk härkomst.

1.Ta kontakt med din lokala KRISförening, när som helst under verk-
ställigheten. Men helst innan du friges, KRIS vill gärna kunna få möj-
lighet att besöka dig vid några tillfällen. Detta för att hinna lära känna
dig och för att kunna hjälpa just dig att planera inför din frigivning.

2. Du kan så småningom bli medlem, i medlemskapet ingår tillgång till
den ”frizon” som varje lokal KRISförening erbjuder. Där kan du vara
dig själv utan att behöva springa omkring på stan och ”hålla färgen”.
Dessutom ingår det en prenumeration av Vägen Ut samt ett antal andra
förmåner beroende på vilken lokal KRISförening du tillhör.

3. När denna kontakt har etablerats och vi tillsammans har hittat en
plan för att just du ska få en rejäl chans till ett liv utan kriminalitet och
droger – då kommer vi och hämtar dig när du ”muckar”. Vi ser till att
din frigivning blir en fest.

4. Du blir välkomnad i vår gemenskap och vi gör tillsammans det arbete
som krävs för att vi gemensamt ska lyckas få ett hyfsat liv där hederlig-
het, drogfrihet, kamratskap och solidaritet är de tongivande bitarna för
att lyckas i vår "Revansch I Samhället".

5. KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa till med sysselsättning och boende
samt hjälpa till att styra upp sociala- och myndighetskontakter.

KRIS finns på 28 orter i Sverige. Föreningen är också etablerad i
Danmark, Finland, Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Det enda kravet vi har på Dig, är att du ställer upp på KRIS fyra deviser:
Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.
Adressregistret med telefonnummer hittar du här bredvid.
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Några ord om medlemsregistret
KRIS medlemsregister är ett centralt register som servar och uppdaterar lokalföreningarna med uppgifter
om sina medlemmar. Medlemsregistret har också hand om KRIS e-postadresser. Medlemsregistret kan
dessutom hjälpa lokalföreningar med viss datasupport.

Det är Ronny Nordstrand som ansvarar för medlemsregistret. Vill du kontakta Ronny, så kan du nå honom
på telefon: 073 688 19 55 eller via e-post: medlemsregistret@kris.a.se
När du kontaktar medlemsregistret bör du uppge ditt medlemsnummer - om du har något - för att underlätta.

Medlemskap är uppdelat på fyra medlemstyper. (typ fyra, hedersmedlem, tas inte upp här)
Unga KRIS: Där är medlemmen mellan 13-25 år.  Avgiften är 50 kr/år
Normalmedlem: Är du som är straffad eller varit missbrukare. Avgiften är 100 kr/år
Stödmedlem: Är du som inte kvalificerar dig som normalmedlem. Avgiften är 200 kr/år

Nyhet!
Man kan nu om man så vill betala upp till tre år på sitt medlemskap. Dessutom - om du skulle ha t.ex. 100
dagar kvar på medlemskapet och betalar ny årsavgift så läggs dessa till och du får då 465 dagar.

Hur betalar man?
Man kan betala på RIKSKRIS Plusgiro 199 95 41-4 via posten, internetbank,
eller till närmaste KRIS lokalförening - där kan dom hjälpa dig.
Uppge då: Förnamn, efternamn, adress, födelseår, vilken förening du vill tillhöra samt telefon eller mobiltelefon
och e-postadress om du har någon. ”Naturligtvis får du bli medlem även om du saknar adress”

Hur förnyar jag mitt medlemskap?
Du betalar avgiften som beskrivits ovan, men då behöver du bara uppge ditt medlemsnr om dina uppgifter i
övrigt är oförändrade.

Vart tar jag vägen om en lokalförening upphör?
När en lokalförening upphör av någon orsak så flyttas medlemmarna till närmaste lokalförening (det är det geografiska
avståndet som avgör) därefter kan medlemmen själv välja vilken förening han/hon vill tillhöra eller om så önskas
begära utträde ur KRIS. Tag då personligen kontakt med medlemsregistret så ordnar vi direkt efter dina önskemål.

Hur ser jag när mitt medlemskap håller på att gå ut?
Du kan se på ditt medlemskort hur länge din medlemsavgift är betald, se bild nedan:



19:45 LÅS IN MIG
Nyutkommet med känslostarka bilder av Erik Öhman och texter av
Mia Stenbaek. Ges ut i samarbete med KRIS, NBV, Hela människan,
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Kriminalvården.

ISBN 978-91-977519-0-2
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