
Protokoll 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) på Arnäsgården, 
Deje 2009-07-11. 
 
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, sekreterare, Naw Blut Say, Ingvar 
Skeppstedt, Htee Ku Buhtoo, Helen Buhtoo och Sven Lindström samt Ewa Skeppstedt. 
 
Förhinder: Eva-Maria Munck, kassör, Hser Poe, April Htoo och Eh Tha Taw. 
 
§ 1 Styrelsemötet öppnas 
Ordförande välkomnade till detta kortare sammanträde, som hölls under KSC:s sommarläger 
på Arnäsgården. Han förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen fastställs 
Dagordningen som förberetts av sekreteraren kompletterades och fastställdes. 
 
§ 3 Protokoll och hälsningar 
   3:a/ Föregående protokoll (09-05-16) var justerat och lades till handlingarna. Sven utsågs 
att skriva beslutsprotokoll på svenska och Tyson ser som vanligt till att det skrivs även på 
karenska. Ordföranden justerar protokollet. 
   3:b/ Hälsningar framfördes från Eva-Maria Munck och Saw Weldone. 
 
§ 4 Rapporter 
   4:a/ Tyson rapporterade att totalt 138 personer deltagit i det pågående lägret något olika 
lång tid. Därav är ett 10-tal internationella gäster, som deltar i den första europeiska kontakt- 
konferensen för karener. Trots ett ihållande regn, har det mesta fungerat bra och humöret har 
varit positivt. Arnäsgården har erbjudit en god miljö. Genom att de bokade bussarna ej blev 
fyllda, blir det ett underskott på resorna. Förhoppningsvis kan lägeravgifterna täcka även 
denna kostnad. Sven tar på sig att göra en redovisning till Bilda för några av programinslagen 
under fredagen och lördagen (10-11/7) och ansöka om bidrag till en ledarkurs. 
   4:b/ Tyson informerade om att lokalavdelningar nu formellt registrerats även i Hofors och i 
Hallsberg/Pålsboda. 
   4:c/ Htee Ku och Helen erbjöd sig att göra vad de kan för att även avdelningen i Alingsås 
ska kunna registreras. 
 
§ 5 Information 
   5:a/ KSC har genom Migrationsverket fått en inbjudan att medverka i ett seminarium  om 
vidarebosättning och integration i Sigtuna 26/8. Seminariet ingår i en ekumenisk europeisk 
konferens som berör asylpolitik, migration och integration i Europa. Helen och Sven  
representerar KSC och kan delta 25-26/8 på Migrationsverkets bekostnad. 
   5:b/ KSC har också fått en inbjudan att delta i ett internationellt kulturarrangemang i 
Ljusdal lördag 29/8. Tyson och eventuellt även Ingvar kan representera KSC. 
 
§ 6 Europeisk Karenkonferens 
Htee Ku rapporterade från den just avslutade första kontaktkonferensen för karener i Europa. 
Gäster hade kommit från Norge, Danmark och England. Intresse finns även i Holland och i 
Tyskland, men deras representanter kunde inte komma till Arnäsgården nu. I samtalen deltog 
ett 10-tal representanter för KSC. 
Aktuell information gavs om situationen i Burma och man samtalade om hur karenerna i 
Europa bäst kan representera KNU i Europa och främja dess arbete för karenernas sak. Man 



vill söka vägar att påverka makthavare i de olika länderna och i EU (Europaunionen) och inte 
minst i Europaparlamentet. Man formade en arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla ett 
nätverk för karener i Europa (European Karen Network).  I arbetsgruppen, som leds från 
England representeras KSC av Htee Ku och Helen. 
 
§ 7 Ledarkurs i Pålsboda 09-09-19 
Styrelsen diskuterade möjligheterna att kombinera ett styrelsemöte och en ledarkurs helgen 
18-20/9 i likhet med det Rådslag som hölls i Sandviken i september 2008 tillsammans med 
representanter för lokalavdelningarna. Med tanke på kostnaderna 
beslutade styrelsen att Tyson och Sven får i uppgift att planera för och inbjuda till en 
Workshop kring Informationsarbete lördagen den 19/9 i Pålsboda. Avsikten är att 
producera informationsmaterial som kan användas i KSC både nationellt och i 
lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna erbjuds att sända en person var som vill vara med 
och utveckla KSC:s information.  
 
§ 8 Ekonomi 
Ingen ekonomisk rapport gavs. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Mot bakgrund av diskussionen och beslutet i § 7,  
beslutade styrelsen att ha nästa styrelsemöte lördag den 24/10 någonstans i Örebro-trakten. 
 
§ 10 Övriga frågor 
   10:a/ Sommarlägret 2010 
Sven kommenterade sina erfarenheter från årets läger och menade att det är svårt att 
kombinera så många olika arrangemang som vi gjort den här gången (läger-ledarkurs-
styrelsemöte – och dessutom europeisk karenkonferens). Han menade att vi bör koncentrera 
oss på lägerprogrammet. 
Årets läger blev nästan dubbelt så stort som förra året och inför nästa år finns intresse att delta 
även från karener i våra grannländer. Därför bör vi i god tid ta reda på om vi kan hitta en 
större lägergård. Som exempel nämndes Kilsbergsgården, Hjälmargården och Ralingsås. 
Styrelsen gav Tyson och Sven i uppgift att börja söka lägerplats för nästa sommar.  
   10:b/ Tack 
- Styrelsen uttalade ett tack till Tyson och övriga som arbetat så hårt för att få lägret och 
Europa-konferensen att fungera under så svåra väderförhållanden.  
- Ordföranden och sekreteraren fick i uppdrag att uttala KSC:s tack till alla ansvariga i 
samband med kvällens lägerprogram. 
 
§ 11 Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan   
 
 
Sven Lindström, protokollsekreterare  Tyson Tyson, KSC:s sekreterare 
 
 
  Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande, justerare 


