Karen Swedish Community (KSC)
Styrelsens Årsberättelse 2008
KSC bildades den 27 juli 2005. Under år 2008 har KSC registrerats som ideell förening och
fått ett organisations-nummer: 802441-3513. Vid årets slut hade KSC även 8 registrerade
lokalavdelningar och 250 betalande medlemmar.
Årsmötet 2008
Föreningens 4:e Årsmöte hölls i Hallsberg 1-2/3 2008. Då antogs omarbetade stadgar.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr, varav 70 kr tillfaller den lokala avdelningen. För
första gången valdes två infödda svenskar till ledamöter i styrelsen.
Styrelsens arbete
Styrelsen har bestått av:
Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, sekreterare, Eva-Maria Munck, kassör, Wah Lay
Paw, ansvarig för ungdomsfrågor, Kyaw Oo, webansvarig, Saw Weldone, internationella
kontakter, Htee Ku Buhtoo, internationella kontakter, samt övriga ledamöter: Sven Lindström,
Helen Buhtoo, Blut Say, Kee Lar Hser.
Övriga funktionärer har varit: Tun Naing och Mi Thet, revisorer samt A Nge Ma och Dee
Dee, valberedning.
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden:
2008-04-04 i Hallsberg, 2008-06-27 också i Hallsberg, 2008-10-19-20 i Sandviken,
2008-12-06-07 i Alingsås och 2009-02-21 i Nässjö
Styrelseuppdrag och beslut:
• Styrelsen gav i uppdrag till Eva-Maria Munck och Saw Weldone att registrera Karen
Swedish Community (KSC) som en idéell förening. Registrering skedde under våren och
KSC fick ett registreringsnummer. Därefter kunde KSC öppna ett eget bankkonto före
styrelsens möte i juni.
• Styrelsen gav i uppdrag till Sven Lindström att tillsammans med Tyson Tyson, Wah Lay
Paw, Naw Blut Say och Saw Dee Dee, förbereda ett förslag till stadgar för lokala
avdelningar inom KSC. Vid styrelsemötet i juni, beslutade styrelsen att anta detta
förslag till gällande interimstadgar för lokala avdelningar i KSC. Vid ett Rådslag med
representanter för de lokala avdelningarna i september, fick styrelsen stöd för detta förslag
och under hösten har ett flertal lokala avdelningar antagit dessa stadgar och även formellt
registrerats och tilldelats organisationsnummer.
• Styrelsen har samtalat om behovet av att förnya KSC:s hemsida och har gett uppdrag till
Tyson Tyson och Dee Dee att komplettera den insats som Kyaw Oo gör.
• Vid Årsmötet hade klagomål framförts mot den korta tiden för SFI i Hallsbergs kommun.
Styrelsen beslutade att om de och andra lokala avdelningar vill ha stöd i att framföra sin
kritik kommer Tyson Tyson och Sven Lindström att ge det stöd som är möjligt.
• Arbetet med den svensk-karenska ordlistan står stilla för närvarande men behovet är stort
att fullfölja arbetet. Sven Lindström har haft kontakt med ett par tidigare
Thailandsmissionärer och andra tänkbara resurser, men ännu inte lyckats hitta nödvändig
hjälp.
• Styrelsen samtalade om möjligheterna för KSC att bidra till att karenska barn kan bevara
sitt språk. Situationen är olika i olika kommuner. Styrelsen anser att informationen om
olika försök och erfarenheter kan spridas via KSC:s hemsida.
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På styrelsens uppdrag har Eva-Maria Munck utarbetat en informationsfolder på svenska
om KSC. Tyson Tyson har arbetat fram en modell för ett medlemskort med ID-uppgifter.
Genom ordföranden Hsa La Kbaw har styrelsen uttalat ett tack till dem som planerade och
genomförde karenernas ”Thanksgiving Day” under sommaren.
Styrelsen har samtalat om behovet av information på karen till hjälp för karener som
önskar ta körkort. Sven Lindström har fått i uppdrag att kontakta ansvariga myndigheter.
Styrelsen har samtalat om behov och möjligheter att ha god kontakt med andra karenorganisationer i Europa och i resten av världen och har utsett Htee Ku Buthoo och Saw
Weldone att vara kontaktpersoner för KSC i sådana nätverk

Besök för information om situationen i Burma och om KSC:s arbete
•
•
•
•
•
•

2008-06-02 hölls en manifestation i Stockholm för ”Glöm inte Burma”. Tyson Tyson och
Saw Weldone tillsammans med medlemmar från Sandviken och Västerås representerade
KSC.
2008-08-30 besökte Tyson Tyson den Karenska organisationen Drum Pulication och
Kwekalu i Kanchanaburi i Thailand.
2008-09-16 hölls ett möte på Gävle slott, arrangerat av landshövdingen i Gävleborgs län,
Barbro Holmberg. Tyson Tyson medverkade och berättade om KSC.
2008-10-01 besökte Sven Lindström och Tyson Tyson, Björke Missionskyrka i Gävle och
berättade om Burma och KSC.
2008-10-13 -14 höll föreningen ”Fjärde Världen” i samarbete med inbjudna från KSC en
burmesisk helg i Stockholm. Tyson Tyson, Saw Weldone och Helen Buhtoo tillsammans
med Sandvikens ungdomar, visade karensk dans och berättade om Burma och KSC.
2008-11-13-16 deltog Tyson Tyson och Sven Lindström i de nationella MR-dagarna i
Luleå tillsammans med ca 4.000 andra deltagare.
De besökte också några nyinflyttade karenfamiljer i Övertorneå. Ett informationsmöte
om Burma hölls också i Baptistkyrkan i Haparanda och ett förberedande informationsmöte
med karen-gruppen i Luleå.

Större arrangemang
• 2008-07-28-31 ordnade styrelsen ett sommarläger på Lärsätersgården i Köpings kommun,
för barn 13 år och äldre. Kostnaden för gården täcktes i stort sett av ett bidrag från
Sandvikens kommun och för matkostnader och övriga utgifter fastställdes deltagaravgiften
till 200 kr / person.
• 2008-09-20-21 ordnade styrelsen en ledarkurs och ett rådsmöte som tog upp styrelsens
och funktionärernas ansvar i en ideell förening i Sverige, inklusive ansvaret för kassa och
ekonomi. Kursen samarrangerades med studieförbundet Bilda. I Rådslaget diskuterades
förslaget till normalstadgar för lokalavdelningar av KSC.
• 2008-12-27 ordnade styrelsen firandet av det karenska nyåret (år 2748) i Salemkyrkan i
Stockholm. Fjärde Världen gav ett bidrag på 7000 kr och några av de lokala avdelningarna
fick kommunala bidrag för busskostnaderna. Ca 400 personer deltog i firandet. Sveriges
största dagstidning (Dagens Nyheter) rapporterade om firandet med både text och bild.
Lokala avdelningar och antalet medlemmar
• Representanter för KSCs styrelse har deltagit i ett flertal möten där lokala grupper har
träffats och formellt bildat lokala avdelningar av KSC och antagit de nya normalstadgarna.
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Flera av dem har också registrerats och fått egna organisationsnummer. Antalet betalande
medlemmar vid årsskiftet 2008/09 anges inom parentes:
2008-06-29 Storfors. Förening har registrerats. ( 15 )
2008-07-19 Sandviken. Förening har registrerats. ( 43 )
2008-07-22 Nässjö. Förening har registrerats. ( 27 )
2008-08-16 Lindesberg. Förening har registrerats. ( 22 )
2008-08-30 Hallsberg. Förening har ej registrerats. ( 41)
2008-10-18 Ljusdal. Förening har registrerats. ( 20 )
2008-10-19 Hudiksvall. Förening har registrerats. ( 28 )
2008-10-22 Hofors. Förening har ej registrerats. ( 12 )
2008-11-08 Västerås. Förening har registrerats. ( 16 )
2008-11-09 Örebro. Förening har registrerats. ( 12 )
2008-12-01 Alingsås. Förening har ej registrerats. ( 5 )
2008-12-06 -Vårgårda. Förening har ej registrerats. ( 14 ) ej betalat
2009-10-11 - Luleå. Förening har ej registrerats. ( 7 ) ej betalat
• Vid årets slut 2008 hade föreningen totalt 273 anmälda som medlemmar, varav 250
personer hade betalat sin medlemsavgift för 2008.
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: 10.070:- kr för Karen Unity Seminar Fund, 6.351:- till Kaw Wai
Radio och 5.310:- kr till Karen Resistance Day.
Ekonomi
KSC har under året fått bygga sin ekonomi helt på medlemmarnas avgifter och
deltagaravgifter vid de större arrangemangen samt bidrag från ett par kommuner och
organisationer. Tyvärr har vi inte kunnat få några bidrag på två ansökningar som styrelsen
arbetat med - en från Kultur i Stockholm och en från den statliga Ungdomsstyrelsen i Sverige.
Men inför år 2010 räknar vi med att kunna få positivt svar på en ansökan om ”etableringsstöd
för en organisation bildad på etnisk grund”.
KSC:s kassa har omslutit totalt nära 74.000:- kr och en balans på drygt 5.000:- finns för det
nya budgetåret.
Tack
Styrelsen vill slutligen tacka samliga lokala avdelningar och medlemmar för engagemang och
praktisk hjälp vid KSC:s olika arrangemang under 2008.
Vi vill också rikta ett stort tack till Sandvikens kommun och Ljusdals kommun samt till
”Föreningen Fjärde Världen”, studieförbunden ABF och Bilda, Kanalkyrkan i Sandviken,
Hille Missionsförsamling och Baptistkyrkan i Haparanda som alla lämnat värdefulla bidrag
till KSC och gjort det möjligt för oss att genomföra en så omfattande verksamhet 2008.
För styrelsen i mars 2008

Hsa La Kbaw, ordförande

Tyson Tyson, sekreterare

Sven Lindström, justerare
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