Karen Swedish Community (KSC)
Styrelsens Årsberättelse 2010
KSC bildades den 27 juli 2005. Under år 2008 registrerades KSC som ideell förening och fick ett organisations-nummer:
802441-3513. Vid årets slut 2008 hade KSC även 8 lokalavdelningar som blivit formellt registrerade och 250 betalande
medlemmar. Det antalet ökade under 2009 och vid årets slut hade KSC 10 avdelningar och 296 betalande medlemmar.
Under 2010 har KSC arbetat vidare för att bilda fler lokalavdelningar, där det bor många karener. Två avdelningar har
bildats i samband med styrelsens medlemsvärvnings-resa: KSC – Norrbotten och KSC - Västra Götaland men de har
ännu inte registrerats formellt. Antalet betalande medlemmar ökade också och nådde upp till 660 under år 2010.
Efter ett intensivt arbete med ansökan under hösten 2009, fick styrelsen i januari 2010 besked om att KSC beviljats ett
statligt bidrag på 80.000 kr för år 2010 av Ungdomsstyrelsen i Sverige. Det bidraget är ett så kallar Etableringsstöd för en
etniskt baserad organisation som kan sökas under tre år medan man bygger upp en ny organisation. Detta bidrag har varit
betydelsefullt för KSCs arbete under 2010. Det har hjälpt oss att kunna producera en informationsfolder på svenska om
det karenska folkets situation och om KSCs arbete i Sverige. Det har också hjälpt oss att kunna genomföra Årsmötet,
Sommarlägret och en del Ledarkurser till en rimlig kostnad för deltagarna. I kontakterna med Ungdomsstyrelsen har vi
förstått att vi behöver bli mer tydliga i vårt arbete för att karenerna ska integreras i det svenska samhället på ett ömsesidigt
positivt sätt. Därför förbereder styrelsen en Handlingsplan för detta.
När det gäller ekonomin kan styrelsen konstatera att vi behöver arbeta mer aktivt både i lokalavdelningarna och i
riksarbetet för att hantera medlemsavgifterna på ett smidigt sätt. Trots det statliga bidraget har KSC gått med underskott
2010. Vi behöver hjälpas åt att hitta andra inkomstkällor både i lokalavdelningarna och i riksarbetet för att inte vara helt
beroende av statliga bidrag.
Styrelsen har bestått av i årsmötet 2010 valda:
Hsa La Kbaw - ordförande, Saw Weldone, Sven Lindström, Tyson Kapawsay, Helen Buhtoo, Mi Thet, Ingvar Skeppstedt,
April Htoo, Tha Lay Paw, A Nge Ma och Tun Naing.
Övriga funktionärer har varit: Hla Win och Eh Tha Taw - revisorer samt Hser Poe och Blut Say - valberedning.

Övrigt om 2010 års verksamhet:
Januari – februari
Innan KSC- årsmötet i mars måste alla lokalavdelningar hålla sina årsmöten, skriva årsberättelsen och sin ekonomiska
redovisning. För KSCs styrelse var det också mycket arbete med att förbereda Årsmötet - med årsberättelsen och den
ekonomiska redovisningen men också med förslagen till verksamhetsplan och budget för 2011.
Mars
Årsmötet 2010
Föreningens 6:e Årsmöte hölls i Västerås 13/3 2010 med ett 70‐tal deltagare från 19 orter i Ansgarskyrkans lokaler.
En omfattande verksamhetsplan antogs. Både i verksamhetsplanen och i budgeten betonades arbetet med Information och
Medlemsvärvning. Utformningen av medlemsavgiften diskuterades och fastställdes efter en ny princip till:
‐ Enskild medlem 100 kr ‐Ensamstående med barn 150 kr ‐Familj (Föräldrar med ett eller flera barn) 200 kr, varav halva
summan tillfaller den lokala avdelningen.
Styrelsemöte
Efter årsmöte hölls styrelsen ett konstituerande möte på samma ställe 14/3 2010 och konstituerade sig som följande :
Ordförande (vald av Årsmötet) Hsa La Kbaw, Kassör Mi Thet, Biträdande kassör Ingvar Skeppstedt , KSC:s sekreterare
Saw Weldone, Biträdande KSC‐sekreterare Helen Buhtoo, Protokollsekreterare Sven Lindström med Tyson Tyson som
översätter till karenska, Information och medlemsvärvning Tyson Tyson, Internationella kontakter Tun Naing, Kvinnoarbete och karensk kultur A Nge Ma, Ungdom med musik och sport April Htoo,
Biträdande ansvar för Ungdom Tha
Lay Paw
April
Utvecklingsprojekt
Under april månad åkte Tyson till Thailand för semester. Under tiden där träffade han Karen Youth Organisation in Mae
Sot för att kunna utforma stöd och samarbete.
Karen Woman Oraganisation Day
Den 13 april firade Sandviken karener KWO dagen i Sandviken. Målsättning är att barn ska få veta mer om karenernas
historia. Barn tävlade också med dikter och skrift på det karenska språket.
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Vattenfestival
Den 17/4 firade karenerna i Sandviken, Ljusdal och Gävle Thin Jan (Vattenfestival) tillsammans med andra
organisationer på Etnografiska Museét i Stockholm.
Maj
Insamling
1 maj anordnade av Korskyrkans församling i Västerås en samling där karenerna fick berätta om Burma och om
karenernas situation. Samtidigt kunde man sälja karensk mat och fick in 17.000 kr. Församlingen skickade dessa pengar
till karener i Thailand.
Informationsprojekt
KSC informationsfolder på svenska som framarbetas av Lasse Bengtsson (Matcha AB i Örebro) kunde tryckas i 6000 ex.
De fördelades till de lokala avdelningarna för att användas både för allmän information och för värvning av nya
medlemmar i KSC.
Karen Youth Organisation Day
Den 16/5 firade Sandvikens karener Karen Youth Organisation Day. Målsättning är att barn och ungdomar ska få veta
mer om karenernas historia. De fick tävla med dikter och berättelser på karenskt språk.
Styrelsemöte
Den 22 maj hade styrelsen sammanträde med förnyad konstituering i Örebro. Det berodde bland annat på att
Saw Weldone redovisade sina svårigheter att kunna fullfölja uppgiften som KSC:s sekreterare, särskilt dess
administrativa ansvar. Styrelsen diskuterade därför en omfördelning av ansvarsuppgifterna och beslutade om följande
något förändrade konstituering, som sedan har gällt hela året:
‐Ordförande Hsa La Kbaw (vald av Årsmötet), ‐Vice ordförande Saw Weldone, ‐Kassör Mi Thet,
‐Biträdande kassör Ingvar Skeppstedt, -KSC:s sekreterare med ansvar för information och medlemsvärvning
Tyson Tyson, ‐Biträdande sekreterare Helen Buhtoo, -Protokollsekreterare på svenska Sven Lindström med
Tyson Tyson som översätter till karenska, -Internationella kontakter Tun Naing, -Kvinnoarbete och karensk kultur
A Nge Ma, ‐Ungdom med musik och sport April Htoo, ‐Biträdande ansvar för ungdom Tha Lay Paw
Hälsning till Svenska Baptistsamfundet
Sven Lindström framförde en hälsning från KSC vid Svenska Baptistsamfundets konferens i Örebro 13‐16/5.
Information om Burma
Hla Win berättade om Burma och karenernas situation vid en samling i Örebro Adventistförsamlings kyrka 23/5.
Demonstration inför valet i Burma
Saw Weldone, Tyson och Eva-Maria Munck var med och förberedde och deltog i en demonstration i Stockholm den
27/5 med protester mot det planerade valet i Burma.
Juni
Nationaldagsfirande och Midsommar
Lokala avdelningar medverkade i Nationaldagsfirande 6/6 och i Midsommar-firande 25/6 på några orter.
Potatisfest
Lokalavdelningen i Alingsås och Vårgårda deltog och medverkade i ”Potatisfesten” i Alingsås 18‐20/6.
Skolavslutning med firande
Den 13/6 firade Nässjös karener skolans avslutning i en kyrka med karensk sång och dikt-tävling.
Funktionärs-Seminariet i Pålsboda
Ett Seminarium för funktionärer i lokalavdelningarna hölls i Pålsboda den 19/6 med ett 60‐tal deltagare. Tre
ansvarsgrupper formades för fortsatt arbete i KSC med 1/ utbildningsfrågor, 2/ ungdomsaktiviteter och 3/ kvinnofrågor.
Kostnaden för KSC blev ca 5.300 kr.
Möte med Bilda
Tyson och Saw Weldone deltog i en kontaktträff med Studieförbundet Bilda i Borlänge den 28/6 tillsammans
med Lasse Bengtsson. Från Bilda i Gävle‐Dala deltog Karin Björk och Dan Håkansson. Efter samråd med Bilda på riksplanet återkom Karin senare med information om att de lokala avdelningarna kan ta kontakt med Bilda, men att inget
särskilt samarbete med Bilda på riksnivå kan ske för närvarande.
Juli
Sommarlägret
Sommarlägret på Björkenäsgården den 15‐21/7 samlade ett 75‐tal deltagare. Gården visade sig rymlig och praktisk och
kan ta betydligt fler deltagare, men kostnaden för att bo inomhus upplevdes dyr. Den kostnad som inte täcktes av lägeravgifterna och som KSC betalat uppgår till drygt 11.000 kr.
SKBF sommarkonferens
Straxt efter lägret samlades Swedish Karen Baptist Fellowship(SKBF) till sommarkonferens i Hallsberg 22-24/7
och samlade ca 300 deltagare.
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Medlemsvärvnings - resa
Styrelsens planerade besöks‐ och medlemsvärvnings‐resa genomfördes den 24‐31/7, då alla
lokalavdelningar och grupper av karener på andra orter fick besök. Det innebar att reseprogrammet var
mycket intensivt. Den totala kostnaden inklusive bilhyra och bensin för ca 500 mil blev nära 11.000 kr.
Men styrelsen bedömer att resan var mycket betydelsefull för att stärka alla kareners förståelse för KSC och den uppgift
vi har framför oss i Sverige.
Augusti
Ungdomsstyrelsen informationssamling
Saw Weldone och kassören – Mi That deltog i statens Ungdomsstyrelses informationssamling i Stockholm den 21/8.
September
Styrelsemöte i Sandviken
Vid styrelsemötet i Sandviken 23-24/9 ägnades mycket tid år redovisning av sommarens verksamhet. Dessutom gick
styrelsen igenom förutsättningarna för att ansöka om pengar från Ungdomsstyrelsen även för 2011. Tyson och Sven
utsågs att vara kontaktpersoner med Ungdomsstyrelsen och fick i uppgift att börja förbereda denna ansökan som måste
vara insänd före den 1/10. Här väcktes också tanken på att inbjuda representanter för SKBF (Swedish Karen Baptist
Fellowship) och BFF (Burma Buddhist Förening) till en gemensam överläggning.
Kurs med Informationsgruppen
Den 25-26/9 samlades KSCs informationsgrupp till en kurs i Sandviken för kunna förbättra websidan och utforma en
folder om KSC även på det karenska språket. Ett förslag till en sådan folder kunde sen presenteras av Tyson i januari.
Oktober
Ansökan om bidrag
Tyson och Sven hade samlat ihop alla de dokument som måste bifogas till ansökan, så att den kunde sändas in och
registreras före den 1/10 .
November
Manifestation
Den 7/11 genomförde karener i Sandviken och Västerås en manifestation mot det planerade valet i Burma tillsammans
med Svenska Burma-kommitten.
Träff med Mideto på Ungdomsstyrelsen
Den 12/11 fick Saw Weldone och Tyson träffa handläggaren på Ungdomsstyrelsen - Mideto Feza Kalala - som arbetar
med KSCs ansökan. Där väcktes bland annat frågor om KSCs arbete med integration.
Diaspora Enterprise Workshop
Efter mötet med Ungdomsstyrelsen detog Saw Weldone och Tyson som representanter för KSC även i en ”Diaspora
Enterprise Workshop” 15-16/11 vid Högskolan i Jönköping. Målsättningen med denna Workshop var att skapa nya jobb
bland invandrare både i Sverige och i deras ursprungsländer.
December
Julfirande
Swedish Karen Baptist Fellowship inbjöd till julfirande den 27/12 i Lindesberg och samlade ca 150 deltagare från olika
orter.
Karenskt Nyårsfirande i Hallsberg
Deltagare från Västerås, Lindesberg, Örebro, Storfors, Hallsberg och Pålsboda firade det karenska nyåret tillsammans i
Hallsberg den 31 december.
European Karen Network (EKN) mötet
Danmarks karener firade det karenska nyåret i Nyborg den 28-31/12 och inbjöd alla karener i Europa till ett EKN-möte.
Några från Sverige kunde vara med.
Januari 2011
Karenskt Nyårsfirande i Ljusdal
Deltagare från Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig och Sveg firade det karenska nyåret i Ljusdal den 1 jaunuari. Dagen
före (31/12) tävlade ungdomar i olika sporter.
Karenskt Nyårsfirande i Sandviken
Deltagare från Sandviken, Hofors och Gälve firade också det karenska nyåret tillsammans - i Kanalkyrkan i Sandviken
den 5/1 med och tävling i sport och sång dagen före (4/1).
Karenskt Nyårsfirande i Nässjö
Karenerna i Nässjö firade också det karenska nyåret den 5/1.
Funktionärskurs med ABF
Studieförbundet ABF i Gävleborg inbjöd ledare i lokala avdelningar till en kurs i Edsbyn 28-30/1.
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Styrelsemöte i Örebro
Vid styrelsemötet i Örebro 21-22/1 planerade styrelsen inför Årsmötet 2011 och förberedde årsberättelsen och den
ekonomiska redovisningen. Ett gememsamt möte hölls med representanter för Swedish Karen Baptist Fellowship (SKBF)
och Burma Bhuddist Förening (BBF). Alla tre parterna bedömde denna överläggning mycket värdefull för framtiden.

Karen Swedish Community har registrerat 660 medlemmar år 2010.
Karen Swedish Community – Sandviken
Karen Swedish Community – Hofors
Karen Swedish Community – Storfors
Karen Swedish Community – Lindesberg
Karen Swedish Community - Örebro
Karen Swedish Community – Västerås
Karen Swedish Community – Hallsberg
Karen Swedish Community – Nässjö
Karen Swedish Community – Hudiksvall
Karen Swedish Community – Ljusdal
Karen Swedish Community – Västra Götaland
Karen Swedish Community – Norrbotten
Enskilda medlemmar

90 medlemmar
61 medlemmar
29 medlemmar
44 medlemmar
35 medlemmar
30 medlemmar
47 medlemmar
71 medlemmar
129 medlemmar
52 medlemmar
35 medlemmar
27 medlemmar
10 medlemmar

Särskilda insamlingar
Många karener vill ge bidrag till olika ändamål som främjar karenernas situation även om de inte ligger inom KSC:s
ansvarsområde. Styrelsen har gett sekreteraren i uppdrag att hantera sådana insamlingar och förmedla dem vid sidan av
KSC:s ordinarie budget. Under året har följande summor insamlats och sänts: 4/8 2010 - 10.550 kr till stöd för Karen
Unity Seminar Fund och 13/1 2011 - 17.755 kr tillsammans med Luleå, Övertorneå och Timrå 5.800 kr till stöd för
karener som har drabbats av attacker från militärregimen och för ledarskapsutbildning.
Ekonomi
KSC har under året inte behövt bygga sin ekonomi helt på medlemmarnas avgifter och deltagaravgifter vid de större
arrangemangen. Vi har under 2010 för första gången kunnat få bidrag från Ungdomsstyrelsen som ett ”etableringsstöd
för en organisation bildad på etnisk grund” och beviljats 80.000 kr. Utan detta stöd hade vi inte kunnat genomföra den
verksamhet vi planerade för. Inför år 2011 har vi nu också glädjande nog fått positivt svar på vår ansökan och beviljats
80.000 kr även för 2011. Det utökar våra möjligheter att verka för karenernas bästa i Sverige. Som framgår av den
särskilda ekonomiska redogörelsen har KSC:s inkomster varit 129.850,00 kr och utgifter 127.421,25 kr. Det betyder att
KSC har gått med ett vinster på 2.428,75 kr. Vi behöver hjälpas åt med redovisningen av medlemsavgifterna och med att
hitta andra inkomstkällor för att klara av de arbetsuppgifter som vi beslutar oss för.
Tack
Styrelsen vill slutligen tacka samliga lokala avdelningar och medlemmar för allt engagemang och för olika praktiska
insatser vid KSC:s olika arrangemang både lokalt och på riksnivå under 2010. Vi vill också rikta ett stort tack till alla
andra som lämnat värdefulla bidrag till KSC och gjort det möjligt för oss att genomföra en så omfattande verksamhet
2010.
För styrelsen i mars 2010
Hsa La Kbaw, ordförande
Tyson Tyson, sekreterare

Sven Lindström, justerare
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