
u#sd0 tu* I-/a/a d / / 

A . O 

KRIS Uppsala 
Organisationsnummer 802420-0613 

Ansökan om bidrag för sociala föreningar 

V i bifogar; 

Ansökan 

Extra årsmöte 15/7-2012 

F l i k l 

Flik'2 

Flik 3 

., UPPSALA KOMMUN 
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Flik 4 

Flik 5 

Hyresavtal för lokal 
V i bifogar kopia på senaste fakturan. Vi har begärt att få en kopia på avtalet, 
eftersom den tyvärr saknas. Kompletterar detta så fort vi har fått avtalet. 

Hyresavtal för Livstilshuset - vårt behandlingshem 

Ordinarie årsmöte 5/2-2012, Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011, 
revisionsberättelse 

( . 

Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala 
Telefon 018-13 33 53 
Postgiro: 341073-5 
www.kris.a.se 
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N Ä M N D E N FÖR H Ä L S A O C H O M S O R G 

Ansökan om bidrag för sociala föreningar 

Sökande förening/organisation 
Föreningens/organisationens namn 

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) 
Organisationsnum mer 

802420-0613 
Besöksadress 

Bergsbrunnagatan 28 
Eventuell c/o adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 

Bergsbrunnagatan 28 
Postnummer ooh ort 

753 23 Uppsala 
E-postadress till föreningen 

uppsala@kris.a.se 
Telefon 

018-13 33 53 
Webbadress 

www.kris.a.se - klicka på föreningar, sedan på Uppsala. 
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 

24 ( M n och med i år redovisas Unga KRIS medlemmar som separat förening) 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 

11 anställda, 100%-tjänster 
Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 

ca 25 

Ansökan bidrag 
Bankgiro/plusgirokonto 

34 10 73-5 
Föreningen ansöker om totalt 

1 345 000 kr 
Ansökan avser 

[ X j l å r O 3 år A r 1 kr Å r 2 kr Ar 3 kr 

Kontaktperson 
Kontaktperson 

Nastaran Almasi 
Telefon dagtid 

070-168 57 07 
E-postadress 

nastaran,almasi@kris.a.se 

Styrelsen och revisor 
Ordförande 

HassanAbdulla 
E-postadress 

hassan.abdulla@kris.a.seS 
Telefon 

073-433 06 98 

Sekreterare 

Sanna Eriksson 
E-postadress Telefon 

Kassör 

Nastaran Almasi 
E-postadress 

nastaran. almasi@kris. a. se 
Telefon 

070-168 57 07 

Revisor 

Kent Persson 
E-postadress 

kent.persson@se.pwc.com 
Telefon 

Rev. 2012-06-13 
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Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.)  
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunai nämnd 

Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

För att erbjuda anställningar för personer med 
en bakgrund av missbruk och krirjainalitet som 
behöver ett mellansteg för att lyckas ta sig 
tillbaka t i l l arbetsmarknaden. 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

För att erbjuda anställningar för personer med 
en bakgrund av missbruk och kriminalitet som 
behöver ett mellansteg för att lyckas ta sig 
tillbaka t i l l arbetsmarknaden. 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till 

År 2012 har inneburit en nystart för KRIS Uppsala. En helt ny styrelse har valts och flera tidigare anställda 
har lämnat föreningen av flera olika skäl. Unga KRIS har från och med år 2012 blivit helt självständiga 
och ansöker därför som egen organisation. KRIS och Unga KRIS kommer ha ett nära samarbete men 
KRIS sköter målgruppen vuxna (över 25 år) och Unga KRIS sköter målgruppen unga (13-25 år). 

ANSTALTSVERKSAMHET 
V i kommer under 2013 att besöka anstalter och häkten för att motivera de intagna att förändra sina l iv och 
inte gå tillbaka t i l l "det gamla livet" efter avtjänade straff. Besöken planeras i samarbete med 
Kriminalvården. Om så är möjligt kommer v i inne på anstalt och häkte genomföra programmet Bättre 
Framtid som tagits f ram av KRIS på riksnivå. V i tycker anstaltsverksamheten är viktig eftersom många är 
motiverade att förändra sig när de sitter inne. 

VÄGEN IN! 
Vägen in är namnet på vårt nya rehabiliteringskoncept. Konceptet innebär att v i erbjuder personer med en 
bakgrund i utanförskap, missbruk och torminalitet och som inte l i ta rpå myndigheter ett individuellt stöd 
utifrån tre övergripande områden - ekonomi, boende och hälsa. Inom VÄGEN IN-konceptet kan v i också 
erbjuda kamratstöd, jourkontakt 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan och KRIS-lokalen som en positiv 
mötesplats. VÄGEN M ! kan för många vara det första steget tillbaka i n i samhället och första steget att ta 
emot hjälp och rehabilitering som de har rätt t i l l f rån myndigheter. 

GOTTSUNDA 
Nytt för 2013 är vår satsning i Gottsunda där flera av våra engagerade medlemmar är uppväxta. I 
Gottsunda v i l l v i arbeta iförebyggande och skapa arbetstillfällen för Gottsundaungdomar med syftet att 
minska skadegörelsen. Unga KRIS kommer erbjuda aktiviteter och v i som vuxna kommer erbjuda 
föreläsningar för föräldrar, föräldrastöd när det gäller drogtester av bam med mera. V i hoppas på särskilda 
samverkansmedel elle projektmedel för att göra denna satsning möjlig. 

KRIS LIVSSTILSHUS 
En viktig verksamhet som sedan halvårsskiftet 2012 inte lägre är ett proejkt är vårt Livsstilshus. 
Livsstilshuset är ett vårt eget behandlingscenter som är specialiserat på ungdomar och vuxna som v i l l 
lämna gängkriminalitet. Livsstilshuset är unikt. Det finns inga andra behandlingshem i Sverige som 
erbjuder vårt program. Livsstilshuset är också unikt för att det finns i ett sammanhang med KRIS-
föreningar och medlemsaktiviteter. Det är viktigt att det finns starka band mellan Livsstilshuset och 
föreningsverksamheten. Livsstilshuset kan bara drivas om ett nära samarbete finns med berörda 
myndigheter t ex Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Frivården. 

UTSLUSS OCH TILLSYNSBOENDE 
V i bedriver också utslussverksamhet t ex frigång efter placering på Livsstilshuset eller anstaltsvistelse, V i 
kan också erbjuda tillsynsboende i den lägenhet som föreningen hyr. Dessa verksamheter bedrivs i nära 
samarbete med Socialtjänsten och Kriminalvården. 

SAMARBETE 
Vår verksamhet bygger på ett gott samarbete med myndigheter. Särskilt v i l l v i nämna det planerade 
samarbetet med Krami och vårt deltagande i Brukarrådet. Men v i samarbetar också med andra aktörer 
såsom ideella organisationer och foretag. I Gottsunda är t ex Svenska Kyrkan och Länsförsäkringar viktiga 
samarbetspartners, När det gäller verksamheten i vår lokal är studieförbundet N B V en viktig 
samarbetspartner. 

RÅN- OCH INBROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 
V i planerar att under år 2013 starta ett samarbete med företagarna i Uppsala och erbjuda vår erfarenhet för 
att förebygga butiksrån och butiksinbrott. Arbetsmiljöverket har tillsammans med KRIS nationellt gjort ett 
arbete på detta område och tagit fram material. V i tror v i har goda möjligheter att genomföra det lokalt i 
TTnnsala.  
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag hos 
nämnden for 
halsa och omsorg 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

Personal, löner, nya arbetskläder, 
personalutflykt 

3 800 000 400 000 3 400 000 

Lokalhyra och underhåll 400 000 400 000 0 

Livsstilshuset, hyra och visst underhåll 100 000 100 000 0 

Tillsynsboende, hyra och underhåll 120 000 60 000 60 000 

VÄGEN M-verksamheten 100 000 100 000 0 

Rån och ^brottsförebyggande arbete 75 000 25 000 50 000 

Medlemsaktiviteter - studiecirklar, event, 
nattvandring, utbyte med andra fören. m.m, 

50 000 50 000 0 

Resor 60 000 60 000 0 

Administration 150 000 150 000 0 

Summa: 4 855 000 1 345 000 3 510 000 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

C 
Datum Underskrift Ordförande i Namnförtydligande 
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Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå frän de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräknat antal tillfällen aktiviteten kommer att 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i denna blankett. 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinueriigt pågående aktivitet såsom öppethållande 
av träffpunkt eiler joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 15 september året efter det år som aktiviteterna 
avser. Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan Redovisning 
Planerad aktivitet Beräknat antal 

deltagare 
Beräknat antal 
tillfällen 
aktiviteten 
erbjuds samt 
period för 

.....rvfnKS, •"« - * 

Beräknade totala 
kostnader för 
aktivitet 

Aktivitet utförd 
Ja/Nej 

»Antal deltagare .... Antal tillfällen 
aktiviteten utförts': 

Kostnad för , 
utfördiaktivitet :A 

Anstaltsverksamhet 20 40 ingår i 
personalkostnader I I I ]H^y^Al;.A-:/- "• rL* .V 'r: î::::i::ii:̂ i' K^^fit: %'S-'i/;/ 

V Ä G E N I N ! 20 365/hela året 100 000 Sllffe?:-: •:-:>•::•,.. 
••v...:-j'. ' ?• W.fiyKZi. 1 

Gottsunda 40 365/hela året v i l l ha som 
projekt 

KRIS Livsstilshus 15 365/hela året 100 000 |l|;"f;:>v ::SS--:..,^' 

Utsluss och tillsynsboende 5 365/hela året 60 000 

Samarbete med andra organisationer 25 10 0 .. -7:1:- ' 'Ä 

Rån- och inbrottsförebyggande arbete 5 365/hela året 25 000 
M :̂:::!i'iJ,i:iv"ij-k-'! 

Medlemsaktiviteter 5-100 50 50 000 

Personal 10 365/hela året 400 000 
i i l l l l l l f e - •: •..-""!•-•••• 

iiK\. "•; L !•!";• :i :"i-!'j-:'-vi'-: îVLipr 

Adrnmistration 3 365/hela året 150 000 

Träffpunkt, hyra KRIS-lokalen 50 365/hela året 400 000 

Resor t i l l anstalter, gottsunda, 
hvsstilshuset m m 

20 365/hela året 60 000 :::rii!;-.si!--,.: i: i : : - V-: •" •'" 
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Planerade kostnader och volymer för de insatser ansökan avser 

1 Ansökan Uppföljnin 
i g 
| Planerad aktivitet i Beräknad 
j I personal-kost 

j nad inkl. 
] sociala 
j avgifter 
i 

r 
Beräknad 
lokalkostnad/ 

hyra 

Beräknade 
övriga 
kostnader 
för aktivitet 

Beräknat 
antal 
deltagare 

j 

Beräknat Aktivite 
antal tillfällen utförd , 
aktiviteten j a /Nej 
erbjuds samt 
period för i 
aktivitet ' , 

Jourverksamhet 682000 0 110000 100 
24h/days j - / ] 

helåi , j a ! 

Kamratstöd 341000 50000 37000 40 helår dagtid i ja 
V i ses p å KRIS 341000 200000 42000 100 helår dagtid ja ( 

Steget t i l l arbetslivet 341000 50000 43000 10 helår dagtid j a 
Fritidsverksamhet 341000 50000 81000 40 2 ggr/vecka ja 

Folkbild ochutbildn 341000 0 80000 30 
3u tb i ldn+5 1 

cirklai j a 

Förebyggande 341000 0 0 4 
skolterminer f j 

na i ja j 
Stödboende 341000 0 350000 20 helåi ja 
Ungdomsverksamhet 682000 50000 135000 100 dagtid helåi ja 



Protokoll fort vid extra årsmöte med K R I S 
Uppsala den 15/7 år 2012. 

Närvarande röstberättigade medlemmar: 

Hassan Abdulla, Rami Ammya, Nastaran Almasi, Ali Zyad-Nik och Sanna Eriksson. 

Övriga närvarande: 

Mathias Mardani, Sofia Modigh och Christer Karlsson 

§ 1, Öppnande 

Sofia Modigh hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
§ 2. Val av mötesledning 
Årsmötet beslutade 
att välj a Sofia Modigh till mötesordförande, 
att välj a Nastaran Almasi till mötessekreterare, 
att välja Sanna Eriksson och Mathias Mardani ti l l protokoUsjusterare tillika 

rösträknare. 
§ 3. Upprop och fastställande av röstlängd 
Medlemsregistrets medlemslista genomgicks och kompletterades med de som betalat 
medlemsavgiften. 
Årsmötet beslutade 
att fastställa antalet röstberättigande närvarande normalmedlernmar till fem. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade 
att fastställa förslaget ti l l dagordning. 

§ 5. Stadgeenligt kallelse 
Årsmötet beslutade 
att anse årsmötet stadgeenligt kallat. 

§ 6. Fyllnadsval av sekreterare och kassör 
Årsmötet beslutade 
att välja Sanna Eriksson til l sekreterare, samt 
att välj a Nastaran Almasi ti l l kassör, 

§ 7. Fyllnadsval av styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade 
att välja Al i Syad-Nik, Bilal Harnmoud, Rami Ammya samt 
att direkt t i l l styrelsen adjungera Mats Åkerström, Affe Askhar och Tobias 

Lundgren. 

1 



§ 8. Val av representanter i regionsråd 
Årsmötet beslutade 
att välj a Hassan Abdulla och Ali Syad-Nik som representanter för KRIS 

Uppsala. 

§ 9. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade 
att delegera till styrelsen. 

§ 10. Avslutning 
Sofia lämnade över ordet till föreningens ordförande Hassan som förklarade mötet 
avslutat. 

Vid protokollet 2012-02-05 

Nastaran Almasi 
Mötessekreterare 

Justeras 2012-07-15 Justeras 2012-07-15 

Mathias Mardani Sanna Eriksson 



HYRESFAKTURA 

BERGSPORTEN AB 

S:t01ofsgatan35 
753 29 UPPSALA 

Avidatum 2012-05-23 Avinr 8253 

Specifikation 

Kris i Uppsala 

Bergsbrunnagatan 28 
753 23 UPPSALA 

Sida: 1 (1) 

3 y € 

2 0 035 
Period Objektnummer Radbelopp 

Hyra för September - 2012 
Fastighetsskatt 
Sophantering 
Hyra för September - 2012 
Fastighetsskatt 

September 02-1130 
02-1130 
02-1130 

September 02-1150 
02-1150 

12 450 ,00 
245 ,83 
160 ,00 

16 500 ,00 
344 ,25 

Öresutjämning - 0 , 0 8 

Dröjsmålsränta 8% över gällande referensränta. At t betala 29 7 0 0 , 0 0 

VATnrSE556205366901 Förfal lodatum 2012-08-31 

Betalning på annat sätt ange avinr: 8253 

B E R G S P O R T E N AB Orgnr 556205-3669 PlusGiro 
Tele 018-346260 Bankgiro 231-4441 

S:t Olofsgatan 35 Fax 018-346062 www.bergsporten.se 
753 29 UPPSALA Momsregnr Säte: Uppsala 

info@bergsporten.se 

tpankgiiot' INBETALNING / GIRERING AVI BO 130spec32H4dec08 

Avinr: 8253, Att betala: 29 700,00 
Förfallodatum: 2012-08-31, Avidatum: 2012-05-23 
September-2012 

Belalnlngsavsändare 

Kris i Uppsala 
Bergsbrunnagatan 28 
753 23 UPPSALA 

Betalningsmottagare 

BERGSPORTEN AB 

Inbetalningsavgift 
(ifylls av banken) 

Från bankgironr (vid girering) Belopp - ange alltid kronor och Öre Till bankgironr (Ifylls alllid) 

29 700,00 231-4441 

# it 2 3 1 4 4 4 1 #44# 



H Y R E S A V T A L FÖR L O K A L 

Hyresvärd Acevou AB 
Rättikgatan 13 
754 49 Uppsala 

\ 
Hyresgäst Kris i Uppsala 

Organisationsnummer 802420-0613 
Bergsbrunnagatan 28 
753 23 Uppsala 

Lokal 
Belägenhet 

Fatigheten Uppsala Frossarbo 1:3 med adress Frossarbo Gård, 740 30 Björklinge. 

Omfattning 

Annex 1 och 2 fastigheten Frossarbo 1:3 

Lokalens omfattning är markerad på bifogad ritning (karta), bilaga 1. 

Upplåtelse 
Hyresvärden upplåter t i l l hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja lokalen på 
följande sätt och för följande ändamål: Fastigheten enligt ovanstående omfattning uthyrs i sin helhet. 
Verksamhet som skall bedrivas av hyresgästen är påverkansboende för ungdomar. 
Hyrestid/uppsägning 
Upplåtelsen gäller från och med 2012-06-01 t i l l och med 2014-05-31. Parterna kan överenskomma senast 
sex månader före 2014-05-31 i fa l l upplåtelsen därefter skall övergå t i l l en upplåtelse tills vidare och då med 
en uppsägningstid där upplåtelsen upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från 
uppsägningstiden. Om ingen sådan uppgörelse har slutits upphör upplåtelsen enligt nedanstående villkor 

Hyra 
Hyresgästen skall förskottsvis per kalendermånad betala hyra med 15148 kronor. Årshyran är således 
181776 kronor. 

Betalning 
Hyran skall betalas t i l l hyresvärdens bankgirokonto 403-4005. 

Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt eventuellt ersättning för 
betalningspåminnelse och indrivningskostnader enligt vad som stadgas för inkassokostnader. 

Säkerhet för hyran m.m. 
Hyresgästen skall t i l l hyresvärden före tillträdesdagen och senast 2012-06-01 lämna säkerhet för sina 
förpliktelser enligt detta hyresavtal. Säkerheten skall bestå av pant i form av bankgaranti motsvarande / 
hyresbeloppet för ett kvartal. . n 

2012-05-31. 
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Skick 

Lokalen upplåtes i befintligt skick. 

Förstärkt ansvar för hyresvärden 
Hyresvärden åtar sig att teckna och vidmakthålla fullvärdesförsäkring för lokalen. 
För det fa l l att hela eller delar av lokalen under hyrestiden förstörs skall hyresvärden, om hyresgästen begär 
det, tillse att de förstörda delarna återställs med stöd av den ersättning som faller ut under ovan angivna 
försäkring och vid behov med andra medel. 

Detta hyresavtal skall oaktat att hela eller delar av hyresobjektet förstörs eller att myndighet på grund av 
lägenhetens beskaffenhet meddelar förbud mot att använda lägenheten för det avsedda ändamålet, fortsätta 
att gälla oförändrat mellan parterna, utan hinder av vad som anges om detta i 12 kap. 10 och 16 §§ 
jordabalken, dock med rätt för hyresgästen att senast inom tre (3) månader från den skadebringande 
händelsen säga upp avtalet t i l l omedelbart upphörande. För den tid lokalen är i bristfälligt skick har 
hyresgästen rätt t i l l skälig nedsättning av hyran. Hyresgästen har rätt t i l l ersättning för skada dels om 
hyresvärden inte visar att den skadebringande händelsen eller det förhållande som föranlett beslutet inte 
beror på deras försummelse och dels om hyresvärden ej utan dröjsmål lämnar hyresgästen meddelande om 
beslutet eller den skadebringande händelsen. 

Inredning 

Lokalen upplåts med en del inventarier. 

Lås 
Det åligger hyresgästen att utrusta lokalen med för verksamheten erforderliga lås och 
stöldskyddsanordningar utöver befintliga installationer. 
Ledningar för telefoni/data 
I lokalen ingår ledningar för telefoni. Hyresgästen skall därutöver under hyresförhållandet svara för i 
verksamheten erforderliga ledningar och uppdateringar av dessa. A l l installation skall ske i samråd med 
hyresvärden. 

El Varmvatten Värme Vatten och Avlopp 

Hyresgästen svarar för lokalens uppvärmning, varmvatten, el ström samt vatten och avlopp. 

Skador på fönster m.m. 
Hyresgästen svarar for skador på grund av åverkan på fönster, entrédörrar och skyltar. 
Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga t i l l lokalerna 
hörande fönster och entrédörrar. 

Emballage och sophämtning 
Emballage- och sophämtning ingår av hushållsavfall, 

Underhåll 
Hyresgästen skall väl vårda och underhålla lokalen samt inredning. Försämras lokalen inklusive 
inredningen genom att hyresgästen eftersätter dessa har hyresvärden rätt t i l l ersättning. Om hyresgästen 
brister i sin underhållsskyldighet har hyresvärden rätt att utföra sådan underhållsåtgärd på hyresgästens 
bekostnad som denne trots anmaning inte åtgärdar inom skälig tid. 

Ordning/skötsel m.m. 
Hyresgästen skall hålla god ordning inom lokalen. Mark och anläggningar skall hållas väl skötta. Upplag 
får inte hållas utomhus. 

Städning 
A l l städning av fastigheten ombesörjs och bekostas av hyresgästen. 
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Snöröjning och sändning 

Snöröjning och sändning ombesörjs och bekostas av hyresgästen. 

Hyresgästens inredning och ombyggnation 
Hyresgästen far inte göra ombyggnads- eller tilläggsarbeten eller vidta ändringar i lokalen utan skriftligt 
tillstånd från hyresvärden. 
Utan hyresvärdens skriftliga tillstånd får hyresgästen inte ändra material och färgsättning. 

V i d överträdelse skall hyresgästen bekosta alla återställningskostnader samt övriga kostnader som 
överträdelsen medför. 

Fel eller brist i hyresgästens installation, åligger det hyresgästen att bekosta och avhjälpa. 

Vårdslöshet eller försummelse 
Om hyresvärden blir skadeståndsskyldig för skada på person eller egendom och skadan beror på 
vårdslöshet eller försummelse från hyresgästens sida, skall hyresgästen hålla hyresvärden skadelös. 

Hyresgästen skall tillse att användningen av lokalen alltid sker i överensstämmelse med gällande plan- och 
byggbestämmelser och att alla nödvändiga tillstånd, godkännanden eller litaiande, för lokalens användning 
har inhämtats och gäller. 

Om hyresvärden tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt reglerna i PBL eller böter på grund 
av hyresgästens ändringar i eller användning av lokalen skall hyresgästen stå för dessa kostnader. 

Force majeure 
Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 
skadestånd om deras åtaganden inte alls eller endast t i l l onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av 
krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av 
offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

Överlåtelse 
Hyresgästen får överlåta hyresrätten t i l l annan som samtidigt förvärvar hyresgästens rörelse efter 
inhämtande av godkännande av hyresvärden. 

Inskrivning 
Detta avtal får inte inskrivas. 

Fullständig reglering 

I detta avtal har en fullständig reglering av parternas alla frågor som berör avtalet skett. 

Rättsordning/tvist 
Svensk rätt skall tillämpas på avtalet och tvist skall avgöras enligt svensk rättsordning och svensk domstol, 

Ansvar 

Plan- och byggbestämmelser m.m. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. Vardera part tager ett exemplar. 
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Til lägg t i l l avtalet 

Följande tillägg t i l l ovanstående avtal gäller 

• Kris renoverar ytskikten i annex 2 fackmannamässigt och med omfattning som 
tillfredställer deras egna krav för boende. 

• Kris sköter om annexen 1 och 2 som om de själva ägde fastigheten och med en 
skötselnivå som för omgivande verksamheter innebär tillfredställande miljö. 

• För arbetsinsatsen vid renoveringen av annex 2 betalar Kris ingen grundhyra under 
4 månader som avgår från årshyran. Grundhyran per månad för annex 2 är 6838 
kronor. 

• ACEVOU bidrar med materialkostnader upp t i l l 30000 kronor mot uppvisande av 
faktura alternativt kvitto. ACEVOU kan även styra inköpen t i l l vissa leverantörer 
om det är av intresse. 

• ACEVOU skall dessutom tillhandahålla en tvättmaskin och en torktumlare, men 
där Kris svarar för installationerna. 

• Kris äger rätt att skjuta på återstående hyresskuld för 2011 (157682 kronor) t i l l 
november 2012. 

• Kris kan under tiden göra avbetalningar av sin skuld genom provisioner för 
anskaffning av behandlingsuppdrag t i l l ACEVOU. 

Ett uppdrags första månad ger en avskrivning på 30000 kronor 
Ett uppdrags andra månad ger en avskrivning på 10000 kronor 
Ett uppdrags tredje månad ger en avskrivning på 10000 kronor 
Därefter utgår ingen provision 

(Ett uppdrag uppskattas att minst generera intäkter per månad om 80000 kronor) 



Protokoll fört vid årsmöte med K R I S 
Uppsala den 5/2 år 2012. 

Närvarande röstberättigade medlemmar: 
Ronnie Norin, Camilla Pihlblad, Ewa Johansson, Christer Friberg, Muhammed Faal, 
Hassan Abdulla,.Sami Baghatiaty, Mikael Lindberg och Carlmikael Björklund 

Närvarande stödmedlemmar: 
Benny Karlsson, Jason Daye, Sofia Modigh, Adnan Shiab, Christer Karlsson och Sickan 
Palm. 

§ 1. öppnande 
Sofia Modigh hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2. val av mötesledning 
Årsmötet beslutade 
att välj a Sofia Modigh ti l l mötesordförande, 
att välj a Carlmikael Bj örldund ti l l mötessekreterare, 
att välja Hassan Abdulla och Sami Baghatiaty t i l l protokoUsjusterare tillika 

rösträknare. 

§ 3. Upprop och fastställande av röstlängd 
Medlemsregistrets medlemslista genomgicks och kompletterades med de som betalat 
medlemsavgiften. 

Årsmötet beslutade 
att fastställa antalet röstberättigande närvarande normaimedlemmar till nio. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade 

att fastställa dagordningen i enlighet med punkterna stadgarna. 

§ 5. Stadgeenligt kallelse 
Enligt stadgarna ska kallelsen skickas en månad före årsmötet. De som var medlemmar 
då bekräftade att de fått kallelsen. 
Årsmötet beslutade 

att anse årsmötet stadgeenligt kallat. 

§ 6. Verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen genomlästes av mötesdeltagarna. 
Årsmötet beslutade 
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
§ 7. Ekonomisk berättelse 
Styrelsen ekonomiska berättelse genomgicks. 
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Årsmötet beslutade 
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

§ 8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes. 

§ 9. Resultat- och balansräkning 
Årsmötet beslutade 
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkningen 

såsom de framlagts i årsmöteshandlingarna. 

§ 10. Ansvarsfrihet för 2011 
Årsmötet beslutade 
att Magnus Andersson inte bevilj as ansvarsfrihet för år 2011. 
att beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förutom för ordförande Magnus 

Andersson, verkställs om tre månader under förutsättning att inga 
oegentligheter frarnkommer före den 5/5 år 2012. 

§ 11. Verksamhetsplan 
Styrelsen förslag till verksamhetsplan genomlästes, förslaget till budget genomgicks och 
de nu gällande Riks Kris-reglerna för medlemsavgifter presenterades. 
Årsmötet beslutade 
att fastställa förslaget till verksamhetsplan, 
att fastställa framlagt förslag til l budget, 
att följ a Riks Kris regler för medlemsavgifter dvs 100 kr per normalmedlem 

och 200 kronor per stödmedlem. Av avgifterna går 50 kronor t i l l Riks Kris 
som bl a står för medlemsregistret och medlemstidningen som alla får, 
resterande avgift behåller föreningen. 

§ 12. Övriga förslag från styrelsen 

Då inga övriga förslag från styrelsen fanns lämnades punkten utan åtgärd. 

§ 13. Förslag från medlemmar 
Då inga förslag Mcommit från någon medlem lämnades punkten utan åtgärd. 
§ 14. Arvoden för förtroendeuppdrag 
Årsmötet beslutade 

att inga arvoden utgår för förtroendeuppdrag. 

§ 15. Val av styrelse 
Efter diskussion av samtliga närvarande beslutade årsmötet 
att enhälligt välj a Hassan Abdulla t i l l ordförande, 
att välja Johannes Dahlström ti l l sekreterare, samt 
att välja Carlmikael Björklund til l kassör. 
§ 16. Val av styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade 
att välja Karl Dahlqvist och Sami Baghatiaty till ledamöter, samt 
att direkt ti l l styrelsen adjungera stödmedlemmarna Benny Karlsson och Affe 

Askhar. 
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§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Då inget förslag til l revisorer fanns på mötet beslutade årsmötet 
att delegera til l den nyvalda styrelsen att välj a revisor (gärna en auktoriserad). 

§ 18. Val av representanter i regionsråd 
Årsmötet beslutade 
att välja Sami Baghatity och Christer Friberg som representanter för KRIS 

Uppsala. 

§ 19. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade 
att välja Mikael Lindberg, Christer Friberg och Mohammed Faal ti l l 

valberedning, 

§ 20. Övriga frågor 
Då inga frågor inkommit lämnades punkten utan åtgärd. 

§ 21. Avslutning 
Sofia tackade för förtroendet att ha fått leda dagens möte och överlämnade til l den 
nyvalde ordförande Hassan Abdulla att avsluta mötet. Hassan tackade för förtroende 
och sa att han såg fram emot att börja ta tag i saker och ting. Därefter förklarade han 
mötet för avslutat. 

Vid protokollet 2012-02-05 

Carlmikael Björklund 
Mötessekreterare 

Justeras 2012-02- Justeras 2012-02-



Verksamhetsberättelse 2011 

Årsmöte 
Föreningens årsmöte genomfördes i KRIS-lokalen den 25/3 år 2011. 

Styrelse 
Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 

Magnus Andersson ( t o m 27/12) 
Vakant 
Camilla Pihlblad 
Sami Baghatiaty 
Ronnie Norin 
Eva Johansson 
Calle Björklund 
Johannes Dahlström 
Karl Dahlkvist 

Ledamöter 

Revisorer Lennart Källströmmer 
Sami Baghatiaty 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört ca fem protokollförda styrelsemöten. 

Föreningsverksamhet i KRIS-lokalen 
Lokalen har hållits uppe på dagtid hela året Även vissa kvällar har lokalen varit uppe. 
De vanligaste aktiviteter under 2011 har varit filmkvällar, grillning, fotboll och pingis. 
Inom föreningsverksamheten har mellan 5 och 10 personer varit anställda under året. 

Opinionsbildning 
Sex medlemmar deltog på politikerveckan i Almedalen tillsammans med Riks Kris och 
Unga KRIS-förbundet och genomförde kampanjen "Statligt knark är också knark". 

Livsstilshuset 
Tillsammans med Riks Kris har föreningen i projektform drivit ett Livsstilshus för 
gängkriminella hela året. Några personer har varit placerade och verksamheten har 
utvecklats försiktigt. Livsstilshuset har en föreståndare och fem personal. 

Anstaltsverksamhet 
Under årets första Icvartal besöktes häktet och Åbyanstälten. Även Österåkersantalten 
har besökts vid några tillfällen under året. 

Unga KRIS 
År 2011 har Unga KRIS-styrelsen reorganiserats och verksamheten utvecklats. Unga 
KRIS-förbundet har hyrt lokal i KRIS Uppsala och också genomfört ett antal utbildningar 
och sammanträden i KRIS Uppsalas lokal. 

Unga KRIS Uppsala värvade medlemmar under hösten och genomförde en 
fotbollsturnering under hösten och en FIFA/TV-sp el turnering under Halloween. Unga 
KRIS Uppsala deltog också i Väsby mot vålds fotbollsturnering i Upplands Väsby. 
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Ekonomi 
Under årets sista kvartal uppmärksammades att föreningens ekonomi är under all kritik. 
Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder men på grund av sjukskrivningar, återfall m.m. 
återstår en hel del arbete. 

Boendeverksamhet 

Föreningens har bedrivit boendeverksamhet med tillsyn under året. 

Föreläsningsverksamhet 
Föreningens anställda har föreläst i skolor både i Uppsala, Sala och Stockholm. 
Föreningen har också föreläst regelbundet på Krami. 
Slutord 
År 2011 har inte varit något bra år för KRIS Uppsala. Placeringarna på Livsstilshuset har 
varit för få och i kombination med höga lokalkostnader, dåliga bilinköp, höga 
personalkostnader m.m. har föreningens ekonomi rasat Ett par sjukskrivningar och 
ordförandes återfall i missbruk förenklade inte styrelsens arbete. Trots en nu knepig 
situation vill vi tacka alla som stöttat KRIS Uppsala och alla som gjort ideella insatser för 
föreningen. Vi vill också tacka Uppsala kommun för bidrag och gott samarbete under 
året och ställer våra förhoppningar till att år 2012 ska innebära en positiv utveckling. 

Uppsala 2012-01-22 

Camilla Pihlblad Ronnie Norin 

Calle Björklund Johannes Dahlström 

Sami Baghatiaty Karl Dahlkvist 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den 5 februari 
år 2012. 

Lennart Källströmmer Sami Baghatiaty 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för KRIS i Uppsala, 
räkenskapsåret 2011, får härmed efter fullgjort uppdrag avlämna följande 
revisionsberättelse. 

Vi har granskat föreningens räkenskaper och övriga handlingar som lämnar 
upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Siffergranskningen har 
utförts av undertecknad Lennart Källströmer. 

Vi har funnit att räkenskaperna och övrigt bokföringsmaterial är i god ordning och 
tillstyrker att dessa läggs som underlag till årets resultat. 

Upplupna ej betalda kostnader uppgår ti l l 494 172 kronor, varav huvuddelen 
utgörs av obetalda hyreskostnader för Livsstilshuset. Styrelsen har berömvärt 
kommit överens med fastighetsägaren om en avbetalningsplan, vilket avsevärt bör 
underlätta likviditetsplaneringen kommande verksamhetsår. 

V i tillstyrker 
att balansrälcningen per den 31 december 2011 fastställs, att årets resultat förs i 
löpande räkning och att styrelsen för KRIS i Uppsala beviljas ansvarsfrihet för 
förvaltningen under räkenskapsåret 2011. 

Uppsala den 25 januari 2012 

l. 

Lennart Källströmer Sami Baghatiaty 



Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för KRIS Uppsala avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2011. 

Verksamhetens art och inriktning 
I föreningens stadgar framgår föreningens syfte: 

• att genom opinionsbildriing, information och studier verka för hederlighet och för ett 
drogfritt samhälle, 

e att genom sarnhällsrrrriktad verksamhet arbeta för en minskning av nyrekryteringen til l 
drogmissbruk och kriminalitet, 

• att genom kamratstöd, kontalctverksamhet och rådgivning för medlemmar hjälpa 
medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras 
personliga utveckling, sociala upprättelse och deras återinträde och delaktighet i 
samhällslivet, samt 

• att genom utbildning främj a relcrytering av lekmannaövervakare ur de egna leden. 

De viktigaste händelserna under året 
0 Att föreningsverksamhet bedrivits dagligen hela året 
• Att arbetet med Livsstilshuset fortsatt 
• Att flera medlemmar deltog i Almedalen 
• Att årets verksamhet gått med stort underskott 

Årets resultat 
-508 840 kronor 



KRIS KRIS Balans- och resultaträkning2011.xls 

RESULTATRAKNING 2011 2011 2010 

Intäkter 
3000 Intäkter föreläsning 
3100 Konsekvensprogram 
3110 Stödboende o öppenvård 
3111 Livstilshuset boende 

3393-99 Lönebidrag 
3710 
3790 Unga Kris bidrag 
3980 RiksKris bidrag 
3979 Uppsala kommun LV-hus 
3981 Uppsala kommun NVF 
3982 Uppsala kommun UAN 
3983 Uppsala kommun ungdom 
3984 Unga Kris Riks 
3986 Stöd för nystartsjobb 
3987 Uppsala kommun, verksamhetsbidrag 
3988 "Tidig Insats 
3989 Övriga bidrag 

Summa Intäkter 

Kostnader 
5010 Lokalhyra 
5011 Livsstilshuset, hyra 
5020 El hyrd lokal 
5021 Livsstilshuset, el 
5022 Livsstilshuset, olja 
5090 Övriga kostnader hyrd lokal 
5480 Arbetskläder 
5500 Reparation o underhåll 
5610 Bussen 
5611 Drivmedel 
5890 Resekostnader 
5910 Annonser 

6071 Representation 
6110 Kontorsmaterial 
6211 Fast telefon! 
6212 ' Mobiltelefonkostnader 
6230 Datakommunikation 
6250 Porto 
6310 Företagsförsäkring 
6550 Konsultarvoden 
6570 Bankkostnader 
6981 Medlemsavgifter 
6990 Stödboende kostnader 
6991 UngaKris aktiviteter 
6993 Livsstilshuset 
6994 Unga Kris Riks 
6995 Övr externa kostnader 

7092-99 Lönekostnader 
7410 Pensionspremier Collectum 
7510 Sociala avgifter 
7570 Fora arbetsmarkn.försäkr 
7600 Kaféverksamhet 
7610 Kurs/utbildning 
7699 Övriga personalkostnader 

Summa kostnader 

Rörelseresultatföre avskrivn 

8300 Ränteintäkter 
8310 Återbet skatt mm 
8400 Räntekostnader 
8410 Prel skatt 

Arets resultat 

kr 
34 600 
20 000 

464 651 
1 319 336 
3 257 347 

52 006 
933 296 
130 000 
320 255 

643 185 

390 000 
332 709 

7 897 385 

451 997 
1 000 383 

52 736 

136 200 
496 

9 291 
4 860 

86 341 
353 096 

2 315 

8 830 
57 572 
10 857 
83 576 

1 290 
20 306 

800 
3 286 
-400 

182 256 
17 178 

501 126 
239 381 
-15 928 

3 906 021 
131 509 

1 098 706 
20 886 

9 548 
11 352 
8 555 

8394 422 

-497 036 

100 
197 

-100 
-12 001 

-508 840 

kr 
52 223 
20 200 

1 336 870 

2 950105 
97 292 

1 676 473 

668 325 
266 125 

20 000 
-235 008 

44593 

7 897 385 ' ' 6 897 198 

619 966 
544 533 

34 071 
91 448 
80132 
3 628 

38 744 
6 029 

3 207 845 

5186 576 
8 394 421 

-497 036 

-11 804 
-508 840 

178 884 
334 355 

6 432 
-33 026 
35 370 
68 628 
10 400 
2 670 

21 694 

3 972 
-300 

463 529 
86185 
94 558 

300 000 
-20 836 

2 862 223 
162 717 
725 454 
22 547 
16 667 
36196 
24497 

6 821 367 

f 75 830 , 

44 
13 092 

-28 
-14183 
74 755 

6 897198 

2971 066 

3 850 301 
6 821 367 

75 830 

-1 075 
74 755 

jDatum] 
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KRIS KRIS Balans- och resultaträkning2011.xls 

BALANSRÄKNING 2011 

2010-12-31 2011-12-31 
Tillgångar kr kr 

1511 Fordringar 242 333 229 142 
1700 Skatteverket avräkning 15 689 6 914 
1910 Kassa 12 319 738 
1920 Plusgiro 341073-5 12 699 118 669 

Summa Tillgångar 283 040 355 463 

Skulder 
2710 Personalens källskatt 64 797 82 635 
2840 Kortfristiga skulder 40 000 
2941 Upplupna sociala avgifter 72 585 101 838 
2999 Upplupna ej bet kostnader 494172 
2019 Arets resultat 74 755 -508 840 
2010 Balanserat resultat 70 903 145 658 

Summa Skulder o Eget kapital 283 040 355 463 

5 



KRIS Uppsala 
Organisationsnummer 802420-0613 

PROTOKOLL 

1(4) 

Art 
Dag 
Tid 
Närvarande 
Medlemmar 
Närvarande 
Stödmedlemmar 

Årsmöte 
2013-02-17 
11.00-13.05 

Hassan Abdulla, Nastaran Almasi, Bilal Hammoud, Mohammed Fatah 

Mats Åkerström 

Övrigt 
Närvarande 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§4 

§ 5 

Christer Karlsson - förbundsordförande KRIS, Lennar Källströmer - revisor 

Öppnande 
Ordförande Hassan Abdulla förklarade mötet öppnat. 

Val av mötesledning 
Årsmötet utsåg: 
Sittande ordförande Hassan Abdulla till mötesordförande. 
Nastaran Almasi till mötessekreterare. 
Mats Åkerström till protokolljusterare 
Christer Karlsson till rösträknare. 

Upprop och fastställande av röstlängd 
Medlemsregistrets medlemslista genomgicks. 

Årsmötet beslutade 

att fastställa antalet röstberättigande närvarande medlemmar till fyra. 

Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade: 
att punkterna §11 Verksamhetsplan, §12 Övriga förslag från styrelsen, § 13 
Förslag från medlemmar, §14 Arvoden för förtroendeuppdrag, §15 Val av 
styrelse, §16 Val av styrelseledamöter, § 17 Val av revisorer och 
revisorssuppleanter, §18 Val av representanter i regionsråd, §19 Val av 
valberedning utgår. Dessa punkter kommer in under en ny punkt § 11 kallad 
Föreningens framtid. Under punkt 11 kommer följande underpunkter I l a 
Styrelse, 11b Handlingsplan. 
att §10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen har följande 
underpunkter/rubriker: 
§10a Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen. 
§10b Brev från föreningens revisor. 

Med ovan beslut innebär det att övriga frågor får bli §12. 

Fråga om kallelse har skett i behörig ordning. 
Årsmötet beslöt och konstaterade: 
Att kallelse har skett enligt stadgarna och därmed varit stadgeenligt kallat. 

Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala 



KRIS Uppsala 
Organisationsnummer 802420-0613 

PROTOKOLL 
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§ 6 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen genomgicks. Årsmötet beslöt: 
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
att Rami Amya och Ali SyadNik som fick lämna styrelsen den 14/11 fortfarande 
ska anses som ansvariga ledamöter. Enligt förbundsordförande var det rätt att 
avskilja dessa personer från styrelsearbetet, men de har inte formellt avgått. 

§ 7 Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten 
Styrelsens årsredovisning genomgicks. Årsmötet beslöt: 
att lägga årsredovisningen till handlingarna. 

§ 8 Behandling av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen upplästes. 

§ 9 Resultat- och balansräkning 
Årsmötet beslutade 
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkningen 
såsom de framgår i årsredovisningen. 

§10 

§10a 

§10b 

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 
att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gånga 
verksamhetsåret. 
Brev från revisorn (bilaga). Årsmötet tackade djupt för brevet och de mycket 
värdefulla synpunkter som brevet innehöll. Under denna punkt tackade 
årsmötet revisor Lennart för en ovärderlig hjälp under årens lopp. 

Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala 
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§11 Föreningens framtid 

Årsmötet konstaterade: 
>Medlemmarna i föreningen understiger 10 st. 
>lntresset för engagemang bland föreningens medlemmar är obefintligt. 
>Föreningen kräver ekonomiska resurser för att utvecklas vidare och bli av med 
skulder från tidigare år. Ekonomiska medel som inte kan frigöras. 

>Föreningens största inkomstkälla: placering av klienter/elever hos föreningens 
behandlingshem har reducerats till noll kronor. Behandlingshemmet har 
alltså idag inga elever. Svårt att få elever/klienter, eftersom 
behandlingshemmet saknar HVB tillstånd och andra tillstånd för att bedriva 
social vård omsorg. 

>Den nuvarande styrelsen avgår. 
>Valberedningen har inte kunnat presentera några nya namn till styrelsen. 
>Till dags dato är alla förfallna skulder betalda. Inom några veckor kommer 
föreningen få betalningssvårigheter. 

Årsmötet beslöt utifrån ovannämnda förutsättningar följande: 
att omedelbart verkställa avveckling av verksamhet i föreningen. Eftersom 
föreningen är uppbunda av långa hyreskontrakt och åtaganden, kan föreningen 
bli tvungen att gå i konkurs. Avveckling och konkursansökan ska i detta fall 
påbörjas omedelbart. 
att ovannämnda Christer skriver för årsmötets räkning en fullmakt för att 
ovannämna Hassan får oinskränkt företräda och vara firmatecknare för 
föreningen fram till att föreningen är nedlagd eller till att konkurs har inträtt. 

Årsmötet beslutar enligt utifrån olika förutsättningar för föreningens framtida 
utveckling. Årsmötet ser två olika utvecklingar, enligt nedan specifikation: 

Alternativ 1 - konkurs 

Vid eventuell konkursansökan eller konkursprocess, beslöt årsmötet följande: 
att Hassan Abdulla får oinskränkt fullmakt från årsmötet att företräda och vara 
firmatecknare för föreningen - fram till föreningens konkursdag. 
att Hassan Abdulla för föreningens räkning skickar brev till alla intressenter om 
betalningsinställelse. 
att Mats Åkerström - nuvarande firmatecknare för plusgiro och bankkonton -
inte får betala några som helst räkningar, ersättningar eller andra utlägg, utan 
ovannämnda Hassans uttryckliga orderom betalningar. Betalningsorder till 
nämnda Mats ska vara skriftliga. 

Alternativ 2 - avveckling av verksamhet i föreningen 

Vid nedläggning och avvecklimg av föreningen i egen regi: 
att nuvarande Hassan Abdulla får fullmakt från årsmöte att företräda och vara 
firmatecknare för föreningen. 
att nämnda Hassans roll blir motsvarande likvidator 
att samtliga betalningsorders ska skrivas under av ovannämnda Hassan Abdulla 
att Mats Åkerström - nuvarande firmatecknare för bankkonton - inte får 
betala ut något - om inte en godkänd betalningsorder finns enligt ovan. 

Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala 
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§12 Övriga 
Inga övriga frågor föreligger. 

§13 Avslutning 
Ordförande tackar medlemmarna för visat intresse. 

Vid protokollet: ^ Protokolljusterare: 

, • Mats Åkerström Nastaran Almasi 

Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
Styrelse 

Under året har styrelsen haft 6 möten 21/1, 6/2, 20/3,18/5,14/11, 21/11. 

Ordinarie föreningsstämma hölls 5/2-2012. En extra föreningsstämma hölls 15/7. 

Fram till ordinarie årsstämma var styrelsen följande: 

Ordförande : Vakant 
Kassör : Camilla Pihlblad 
Sekreterare : Ingen särskild - uppdraget roterade mellan ledamöterna 
Övriga ledamöter : Sami Baghiaty, Carl-Mikael Björklund, Johannes Dahlström, Eva 

Johansson, Ronnie Norin 
Revisorer : Sami Baghatiaty, Lennart Källström 

Från ordinarie föreningsstämma - 5/2 -fram till extra föreningsstämma var styrelsen enligt följande: 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Övriga ledamöter 
Revisorer 

Hassan Abdulla (nyval) 
Carl-Mikael Björklund (nyval som kassör&omval som ledamot) 
Johannes Dahlström (nyval som sekreterare&omval som ledamot) 
Karl Dahlqvist, Sami Baghatiaty (samtliga nyvalda) 
Årsmötet överlät till styrelsen att välja revisor. 
Kent Persson, PWC, valdes 6/2 av styrelsen till revisor. 

Utöver ovannämnda val beslöt föreningsstämman att följande personer skulle adjungeras till styrelsens 
sammanträden: 
Affe Askhar 
Benny Karlsson 

Föreningsstämman valde 
följande valberedning Mohammed Faal, Christer Friberg, Mikael Lindberg 
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Från extra föreningsstämman 15/7 till 14/11 var styrelsen enligt följande: 

Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Övriga ledamöter 

Hassan Abdulla (kvarstående) 
Sanna Eriksson (nyval) 
Nastaran Almasi (nyval) 
Bilal Hammoud, Ali SyadNik, Rami Ammya (samtliga nyvalda) 

Utöver ovannämnda val beslöt extra föreningsstämman att följande personer skulle adjungeras till 
styrelsens sammanträden: 
A f fe Askhar 
Tobias Lundgren 
Mats Åkerström 

Valda ledamöter den 15/7 som har lämnat sina uppdrag som styrelseledamot 
14/11 lämnade Al i SyadNik och Rami Amya sina uppdrag som styrelseledamöter i föreningen. Eftersom 
tidpunkten var nära för ordinarie föreningsstämma, beslöt styrelsen att inte udysa en extra 
föreningsstämma. Efter dessa ändringar har styrelsen följande ledamöter: 
Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Övrig ledamot 

Hassan Abdulla 
Nastaran Almasi 
Sanna Eriksson 
Bilal Hammoud 

Avgång och tillträde av revisor 
Kent Persson meddelade 14 november att pga ändrade arbetsförhållanden med neddragningar på 
kontoret, inte längre kunde kvarstå i sitt uppdrag som revisor i föreningen. Lennart Källströmer valdes 
den 21 november till ny revisor för föreningen. Nadja Ohlsson valdes till föreningens andra revisor den 1 
januari 2013. 

Allmänt styrelsearbetet 
Styrelseris funktion i föreningen har varit svår. Styrelsens sammansättning har inte varit optimalt. Med 
återfall och avskiljande från tjänst som inneburit att man måste lämna sin styrelseplats, har det varit svårt 
att bedriva styrelsearbete i föreningen. 
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Administrativ utveciding 
Mycket arbete och energi har lagts ned på att utveckla administrativa rutiner: 

• Administrativa rutiner för uppföljning och kontroll infördes. 

• Dokumentation på viktiga händelser, överenskommelser och avtal förbättrades väsentligt under 
senare delen av året. 

• Kvalitésäkrade ekonomiska rapporter skickades till styrelsen från och med juli månad. 

• Tertialbokslut infördes i föreningen. 

• Webbaserad skattedeklaration infördes. 

• Webbaserad rekvisition av arbetsmarknadsstöd infördes. 

• Lönesystem infördes. 

Medverkan vid aktiviteter och arrangemang 

• Föreningen deltog i KRIS arrangemang vid sommarens Peace & Love festival. 

• Föreningen medverkade vid Almedalsveckan med 6 st medlemmar. 

• Föreningen medverkande vid upprop för narkotikans offer i november. 

B ehandlingshemmet 

• Renovering och inredning av Livsstilshuset genomfördes med små knappa resurser. 

• Dagsrutiner, personal och elevschema infördes. 

• Ny struktur infördes från och med juni månad. 

• 10 st placeringar under året. 

Utvärdering 
• Föreningens sårbara ekonomiska situation gör det svårt att leda och utveckla föreningens 

verksamhet. 
• Föreningen behöver nya ekonomiska resurser för att överleva på sikt. Idag går allt överskott till 

att betala av skulder, vilket medför att det skapas inga som helst reserver i föreningens ekonomi. 
Det finns inget utrymme för ekonomisk tillväxt i föreningen och därmed skapas inte medel för 
utveckling av verksamheten. 

• Bilarna går inte att sälja, är intecknade i lån, som överstiger bilarnas marknadsvärde. 

• Föreningen ska fokusera sig på att vara kamratförening, inte bedriva social 
behandlingsverksamhet. Föreningens resurser är otillräckliga för att kunna bedriva 
behandlingshem. 

Personal 
Under året har 30 tal anställda personer fått lön/ersättnuig från föreningen. Sista december var 12 st 
personer i aktiv tjänst. Två (2) personer av dessa 30 har varit anställd under hela året 2012. 

Nyckelpersoner i den operativa verksamheten 
Styrelsestöd, rådgivare, februari-juni månad 
Ekonomiansvarig januari-maj 
Ekonomiansvarig juni-december 
Verksamhetschef Livsstilshuse juni-december 

Göran Sydhage 
Sickan Palm 
Mats Åkerström 
Nastaran Almasi 
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Ekonomi 

När det gäller redovisning av ekonomi, hänvisas till särskild årsredovisning för räkenskapsåret 2012. 

Medlemmar 

Föreningen har ca 8o medlemmar i medlemsregistret. Varav 4-5 st är betalande. Ett behov av genomgång 
av medlemsregistret finns såiedes. 
Föreningens lokaler 
Föreningen har haft sitt kontor och föreningslokal vid Bergsbrunnagatan 28 i Uppsala. Man delar dessa 
lokaler tillsammans med Unga KRIS Uppsala. KRIS lokalen har vanligtvis varit öppen under vardagarna 
mellan 09.00-19.00. 

Sorg och saknad 
Vår tidigare ordförande och eldsjäl Magnus "Mange" Andersson avled den 4 augusti. Föreningen 
anordnade minnesstund ocli begravnings fika. Ett hundratal personer från hela landet hade samlats vid 
dessa tillfällen. 

Slutord 
Föreningen behöver samlas på något sätt för att kunna hantera frågan om framtiden. Vägval behöver 
göras. Det har varit ett slitsamt år. Dock lämnar året många värdefulla lärdomar. Lämna vi det slitsamma 
och hämta det lärorika, då kan det här verksamhetsåret bidra med framsteg ocli utveckling. 

Till sist vill vi tacka för allt stöd och hjälp vi har fått! Ett ovärderligt stöd har vi fått från RIKS KRIS och 
KRIS Ungas förbund. Vi vill rikta ett speciellt tack till Christer och Sofia. Utan Er hade vi inte klarat oss. 
Från vårt hjärta vill vi också tacka Uppsala kommun som har stött oss med bidrag ocli rådgivning. 

Uppsala 2012-01-31, 

Halsan Abdulla 
Ordförande 

Nastaran Almasi 
Kassör 

Sanna Etiksson 
Sekreterare 

Bilal Hammoud 
Ledamot 
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Förvaltningsberättelse 

KRIS - ICrixninellas Revansch I Samhället - är en ideell organisation för människor som har ett 
kriminellt förflutet. KRIS jobbar för att stödja individen med att bryta ett destruktivt livsmönster 
bestående av lmminalitet och drogmissbruk. 

KRIS Uppsala förening jobbar i nätverk och i olika program för att förebygga kriminalitet. 
Uppsala föreningen bedriver också behandlingshem - Livsstilshuset. Livsstilshuset finns 
i Björklinge, ca 4 mil norr om Uppsala. 

Ekonomisk översikt 

Intäkter 7 164215 
Överskott 120 797 
Balansomslutning 1 181 714 
Eget kapital - 242 385 

Resultat per tertial: 
Ackumulerat 

Januari-april, tertial 1 Underskott 263 190 Underskott 263 190 
Maj-augusti, tertial 2 Överskott 106 2S2 Underskott 156 908 
September-December, 
tertial 3 Överskott 277 705 Överskott 120 797 

Disposition beträffande överskott 
Styrelsen föreslår att till förfogande ax-
balanserat resultat - 363 182 
årets resultat 120 797 
totalt - 242 385 
balanseras i ny räkning - 242 385 

Styrelsens kommentar t i l l åres överskott 
Förra året kollapsade KRIS Uppsalas verksamhet och ekonomi. Ett blytungt ekonomiskt 
underskott följde i dess fotspår. Brist på kapital är ett problem för föreningen. 
Främsta orsaker till resultatförbättring: 

> Extra bidrag. Här räknas bidrag som är utöver det normala. Under året tick 
föreningen såna här bidrag från Riks KRIS, Unga KRIS förbundet 
och Uppsala kommun. Denna typ bidrag kan man inte räkna med få kommande år. 

> Skulder har efterskänkts eller avskrivits. 
Årets positiva resultahitveckling har inte medfört något kapitaltillskott till föreningen. 
Överskottet - enkelt beskrivet - har använts till avbetalning av skulder. 
Föreningens ekonomiska ställning är trots resultatförbättring sårbar och labil. 
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RESULTATRAKNING 
Belopp i SEK 2012-01-01- 2011-01-01- Avv Avv 

Not 2012-12-31 2011-12-31 Avv kr Avv % 

INTÄKTER 1 7164 215 7 897 385 - 733 170 -9% 

Föreningens kostnader 
Anslag, program, aktiviteter 2 - 335 266 - 683 381 348 115 51% 
Övriga verksamhetskostnader - 1 773 610 - 2 524 464 750 854 30% 
Personalkostnader 3 - 4 831930 - 5 186 576 354 646 7% 
Avskrivning av fordon 4 - 77 794 
Finansiella poster 5 24 818 - 11804 
Summa kostnader - 7 043 418 - 8 406 225 1362 807 16% 

'o 

o 

Årets resultat 6 120 797 - 508 840 629 637 124% 
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BALANSRÄKNING 

Belopp i SEK Not 2012-12-31 
Förändring Förändring 

2011-12-31 kr % 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Personbilar 

311183 

Summa anläggningstillgångar 311183 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

464 175 

280 975 

229 142 
6 914 

Kassa och bank 125 381 119 407 

Summa omsättningstillgångar 870 531 355 463 

SUMMA TILLGÅNGAR 1181714 355 463 826 251 232% 
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BALANSRÄKNING 

Belopp i SEK Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Balanserade medel 
Föregående års underskott 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Billån 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 

Förändring 

2012-12-31 2011-12-31 kr 

145 658 
508 840 
120 797 

145 658 

508 840 

242 385 363 182 

238 892 -

218 550 -

35 872 -

629 899 122 635 

300 886 596 010 

1185 207 718 645 

1181714 355 463 

2012-12-31 2011-12-31 

Inga Inga 

Förändring 

% 

629 637 

826 251 

124% 

-232% 
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Redovisningsprincip och bokslutskommentarer 

Belopp i SEK. 

Osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 

Följande osäkerhetsfaktor finns - som kan påverka - osäkerheten kring årets ekonomiska 
ställning och resultat: 

> Osäkerhet finns om föregående års ställning och resultat är riktiga. 
Inköpta bilar och lån för att köpa dessa fanns inte upptagna i föregående 
års balansräkning. 

> Korjournal för föreningens bilar var inte fullständig. 
> Retroaktiva anspråk - från fd anställda - för tidigare år - pä ej utbetalda 

semesterersättningar - kan uppstå. Några såna fall har varit under året. 
I årets bokslut har en stämning på semesterersättning bokats upp som skuld 
och respektive kostnad. I det fallet har försiktighetsprincipen legat till 
grund för den bokningcn. Frågan om vederbörande har rätt eller fel. i sin 
stämninsansökan, har inte beaktats i detta sammanhang. 

Al lmänna principer 

Bokslutet är upprättat utifrån tillgängligt material i bokföringen. 

N y konto struktur 

Ny kontstrukh.tr infördes under 2012. Det medför pä sina ställen konstiga skevheter i jämförelse 
mellan innevarande och föregående år. 
På sina ställen i noterna kommer man upptäcka att kolumnen för 2011 inte ät ifylld. 
Det har att göra med att det har varit för svårt att sammanställa uppgifter frän den gamla 
kontostrukturen 2011 enligt den nya 2012. I dessa falll har man hoppat över att fylla i något för 
2011. 

Värderingsprincip 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. 

Avskrivningsprinciper för anläggningst i l lgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. 

Avskrivningsprocent 20% har tillämpats. 
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NOTER 

N o t 1 Intäkter 

Huvudin takter 
2012 

Stadiet arbetsmarknadsstöd 2 357 234 
o 

Kommunala placeringar av 
elever på behandlingshem 2 222 118 
Kommunalt arbetsmarknadsstöd 438 389 
Kommunalt aktivitetsbidrag 390 000 
Övriga bidrag 1433 083 
Summa 6 840 824 

Ovan kommunala bidrag 

utgör tillsammans: 3 050 507 

Ovan, övriga bidrag, bidragsgivare 

RIKSKRIS 1180 036 
Unga KRIS Förbundet 134 944 
Unga KRIS Uppsala 89 596 
Övriga bidragsgivare 28 507 
Summa 1433 083 

Övriga gåvor till verksamheten 
2 0 1 2 

Enskilda gåvor 49 662 
Öronmärkta gåvor 10 000 
Gåvor att förmedla 4 200 
Summa 63 862 

Ovan öronmärkta gåva var en dator från Läns försäkringar. Datorn värderades till 10 000 k 

Datorn är öronmärkt för Gottsunda projektet. 

Ovan förmedlade gåva utgjordes av insamling med anledning av Magnus Anderssons död. 
Pengarna förmedlades vidare till Magnus dotter Sasha under december manad 2012. 
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Sidointäkter 
2012 

Hyresintäkter 181590 
Personalersättningar 28 026 
Administrativa tjänster 11 865 
Studiecirklar 10 481 
Ersättning från försäkringsbolag 9 735 
Medlemsavgifter 400 
Övriga intäkter 17 432 
Summa 259 529 

Sammanställning intäkter 

Huvudintäkter 
Sidointäkter 
Övriga gåvor till verksamheten 
Summa 

2012 2011 
6 840 824 

259 529 
63 862 

7 164 215 7 89/ 385 

N o t 2 Anslag, program, aktiviteter 
2012 

Elevkostnader - 304 52S 
Anslag som förmedlats vidare - 14 200 
Deltagande i olika projekt - 12 806 
Deltagande i arrangemang 3 582 
Anstaltsbesök ^ 150 
Summa - 335 266 

Not '3 Personal 
2012 2011 

Löner/ersättningar - 3 443 746 - 3 906 020 
Sociala avgifter - 1286 808 - 125110.1 
(Varav pensionskostnader) (-206 029) (-131 509) 

Andel bidrag 2012 2011 

Personalkostnader - 4 831930 - 5 186 576 
Statligt arbetsmarknadsstöd 48,8",. 2 357 234 3 309 353 
Kommunalt arbetsmarknadsstöd 9,1% 438 389 320 255 
Nettokostnad personal - 2 036 307 - 1 556 968 
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Not 4 Avskrivning av fordon 
2012 2011 

Fordon 77 794 

Not 5 Finansiella poster 
2012 2011 

Ränteintäkter 185 297 
Räntekostnader - 25 003 - 12 101 
Summa - 24 818 - 11 804 

Not 6 Årets resultat 

Resultatenher har använts i redovisningen. 
Fördelning av resultat per resultatenhet: 

2012 
1 KRIS-förening. allmänt - 444182 
2 Livsstilshuset 723 390 
3 Unga KRIS - 158 411 
Summa 120 797 

Fördelningen av resultat per resultatenhet ska man ta med "nypa salt". Det finns inga direl 
till resultatenhetsansvar eller interna direktiv på hur vissa interna kostnader ska fördelas. 
Resultaten per enhet ska därför inte ses som något exakt, utan mer som en indikation. 

Not 7 Personbilar 
2012 2011 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 311183 
-Avyttring och utrangering 

311183 
Ackumulerade avskrivningar vid 
årets början: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Årets avskrivning enligt plan - 77 794 

77 794 

Planenligt restvärde vid årets slut 233 389 
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N o t 8 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Disposition av fg års resultat 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Balanserade Föregående års Arets 
medel resultat resultat 

145658 

145658 

-508840 

-508840 

-508840 
508840 
120797 
120797 

Uppsala 2013-02-12 

Flassan Abdulla 
''' Ordförande 

x . y : <:...*• " 1 • 
Nastaran Almasi 
Kassör 

Sanna Eriksson 
Sekreterare 

Bilal Hammoud 
Ledamot 



Till f ören ingen Kris Uppsala, årsmöte t den 17 februari 2012 

I ans lu tn ing t i l l revis ion för Kris Uppsala v i l l jag f ö r e s l å å r s m ö t e t 

a t t uttala e t t tack t i l l styrelsen för dess f r a m g å n g s r i k a arbete med at t v ä n d a 
undersko t te t å r 2011 t i l l ett pos i t iv t resul tat å r 2012 och 

at t u t ta la e t t tack t i l l Mats Å k e r s t r ö m för hans professionella arbete med 
ekonomiadmin i s t r a t ionen och å r s r e d o v i s n i n g e n . 

Vidare f ö r e s l å r jag a t t å r s m ö t e t uppdrar å t styrelsen att, ev ef ter s a m r å d med 
f ö r b u n d e t , s ä k e r s t ä l l a en for tsa t t kval i f icerad ekonomiadmin i s t ra t ion ; f ö r e 
ningens omfa t t ande verksamhet k r ä v e r detta. 

Uppsala den 12 februar i 2013 

Lennar t K ä l l s t r ö m e r 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för KRIS Uppsala, 
802420-0613, räkenskapsåret 2012, får härmed efter fullgjort uppdrag 
avlämna följande revisionsberättelse. 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen och för att upprätta en 
årsredovisning, Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision, 

Vi har granskat föreningens räkenskaper och övrigt bokföringsmaterial som 
lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Enligt vår 
uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012. 

Vi har funnit att räkenskaperna är i god ordning och tillstyrker att dessa läggs 
som underlag till årets resultat. 

Vi tillstyrker 

att balansräkningen per den 31 december 2012 fastställs och 
att styrelsen för KRIS Uppsala beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 
räkenskapsåre t 2012. 

Uppsala den 12 februari 2013 

" " " * " ' * " " " " " " ' " ' . . . . . . . . . . c . • 

Lennart Källströmer Nadja Ohlsson 



den 27 februari 2013 

GENERALFULLMAKT 

Jag är bortrest mellan den 27 februari til l 13 mars 2013. Under min frånvaro ger jag 
generalflillmakt t i l l Nastaran Almasi 8i 0530-1140, nedan kallad NA, att inträda min roll som 
firmatecknare i KRIS Uppsala förening - org nr 802420-0613. nedan kallad KUF. 

Generalfullmakten innebär att NA oinskränkt företräder mig i KUF under ovannämnda 
tidsperiod. Generalfullmakten innebär också att NA - under nämnd tidsperiod . utför -
oinskränkt - de förpliktelser som jag har i eller för KUF. 

Fullmaktsgivare 

Hassan Abdull a, 810101 -2196 
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