Protokoll
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Hallsberg 2009‐
10‐24.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, sekreterare, Eva‐Maria Munck, kassör,
April Htoo, Eh Tha Taw, Helen Buhtoo, Hser Poe, Naw Blut Say, Ingvar Skeppstedt och Sven
Lindström samt Dee Dee, Hla Win, Nay Gay, Ler Htoo, Roset Roset och Marwellous.
Förhinder: Htee Ku Butoo.
§ 1 Styrelsemötet öppnas
Ordförande välkomnade alla till detta sammanträde särskilt KSC:s gäst från Burma, sångaren
Marwellous, och några representanter för det nybildare Swedish Karen Baptist Fellowship.
Han förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen
Den utsända dagordningen kompletterades och fastställdes. Sven Lindström fick som vanligt
i uppgift att skriva ett mötesprotokoll på svenska tillsammans med Tyson Tyson, som skriver
ett på karenska. Ingvar Skeppstedt utsågs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsens möte 2009‐07‐11 var justerat och utsänt. Styrelsen hade inget att
anmärka och protokollet lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter
4:1‐Tyson meddelade att 136 personer varit med på Sommarlägret på Arnäsgården i juli,
inklusive de gäster från Danmark, Norge och England, som deltog i den avslutande första
Europa‐träffen för karener. Kostnaderna uppgick till 41.653:‐ kr och inkomsterna till 39.155:‐.
Underskottet på nära 2.500:‐ kr beror framför allt på kostnader för utrustning för
ljussättning, som nu tillhör KSC och kan användas vid olika evenemang.
4:2‐Helen informerade något om den ekumeniska europeiska konferens kring mottagningen
av kvotflyktingar, som KSC inbjudits att medverka i av Migrationsverket. Hon och Sven
representerade KSC och medverkade i ett seminarium om Integration i denna konferens som
hölls i Sigtuna i slutet av augusti.
4:3‐Ingvar berättade om en mångkulturell festdag i Ljusdal i slutet av augusti. Han och den
lokala karen‐gruppen medverkade med olika inslag ute på stan.
4:4‐Tyson berättade att ett 60‐tal personer deltagit i KSC:s ledarkurs i Pålsboda i september.
Deltagarna erbjöds olika alternativ. I den del som arbetade med Information och Media
medverkade Lasse Bengtsson. Till den kursdelen har Bilda utlovat ett bidrag på 1.000:‐ kr.
Den gästande karenske rockmusikern Marwellous från Burma medverkade i ett kurspass och
svarade för den avslutande kvällskonserten. Deltagarna svarade för sina reskostnader, men
KSC måste täcka kostnaderna för mat mm på ca 5.000:‐ kr.

4:5‐Marwellous delade några intryck från sitt besök i Sverige, där han hittills hunnit besöka
karenerna i Pålsboda, Lindesberg, Västerås, Hofors, Sandviken, Hudiksvall, Nässjö, Ljusdal
och en familj som bor i Bjästa utanför Örnsköldsvik. Han representerar organisationen Klo &
Kwe och tack vare många olika bidragsgivare behöver KSC inte ta någon del av kostnaderna
för hans resor och medverkan. Eventuellt kan han besöka Sverige även nästa sommar
tillsammans med sin musikgrupp. Marwellous tackade för möjligheten att besöka Sverige
och styrelsen uttryckte sin uppskattning för hans besök och medverkan.
4:6‐Kassören
a/‐redovisade att nära 250 personer betalat sin medlemsavgift för 2009. Styrelsens
förhoppning är att vi tillsammans med lokalavdelningarna ska lyckas komma upp till 300
betalande medlemmar under året. Enligt Ungdomsstyrelsens bidragsregler kan vi få räkna
även barn över 7 år som medlemmar, om de betalar en något mindre avgift.
b/‐När det gäller de avgifter från Hallsberg som under 2008 insattes på fel konto, har både
kassören och Dee Dee försökt få företaget att återsända pengarna. Hittills har inget hjälpt,
varför styrelsen gav Sven i uppdrag att göra ännu ett försök att återfå dessa pengar.
c/‐redovisade också en översikt över alla typer av inkomster och utgifter hittills under 2009.
Hon konstaterade att vi är på väg mot ett underskott, om vi inte får några extra inkomster.
d/‐För att bredda och stärka den ekonomiska insikten utsåg styrelsen Dee Dee och Eh Tha
Taw att tillsammans med kassören, Ingvar och KSC:s revisorer träffas för en genomgång av
KSC:s ekonomi och bokföring.
e/‐Styrelsen beslutade att ge även sekreteraren Tyson Tyson behörighet att kunna använda
KSC:s bankkonto. Styrelsen bekräftade att kassören Eva‐Maria Munck med personnummer
841026‐0148 och sekreteraren Tyson Tyson med personnummer 780523‐3397 som båda
enligt KSC.s stadgar §11 är firmatecknare skall ha gemensam behörighet till KSC:s
företagskonto 8327‐9, 913 258 881‐6.
§ 4:6 e förklarades omedelbart justerad.
4:7‐Med gemensam ansträngning har Tyson och Sven före den sista ansökningsdagen
(15/10) lyckats översända alla dokument till Statens Ungdomsstyrelse. En fråga behöver
lösas före 09‐11‐04. Dessutom måste fem lokala avdelningar före samma datum sända in
sina stadgar, sina årsberättelser för 2008 och sina årsmötesprotokoll 2009. Tyson och Sven
är inställda på att hjälpa dem att klara det. Förhoppningen är att vi snart ska få besked om vi
kan få ett statligt bidrag för 2010.
4:8‐Internationella kontakter. Helen informerade om en kontaktkonferens med European
Burma Network som hon varit med på i Belgien. En hälsning framfördes från Saw Weldone
som under september – november arbetar på Europa‐Unionens Burma‐kontor i Bryssel.
Styrelsen utsåg Eva‐Maria att vara med som KSC:s representant på ett Seminarium om
Burma i Riksdagshuset i Stockholm måndag 26/10.
4:9‐Övriga rapporter:
a/‐Ordförande informerade om att ännu ingen konkret planering skett inför den Karen Wrist
Tying Festival som styrelsen pratat om. Styrelsen beslutade att ordförande ska samla mer
information och komma med ett förslag till Årsmötet.

b/‐Ordförande meddelade också att inget ännu gjorts åt dokumentationen om Karenernas
historia i Sverige. Styrelsen beslutade att Ler Htoo, Roset Roset, Hser Poe och Dee Dee ska
hjälpa ordförande med den uppgiften.
c/‐Nay Gay, som valts till ordförande i Swedish Karen Baptist Fellowship, meddelade att
föreningen har registrerats i juni 2009 och nu har 200 medlemmar. Man planerar en julfest i
Storfors den 28/12.
d/‐Saw April informerade om att den karenska ungdomssamordnaren i Kanada förbereder
en stor konferens 2011 och kommer att inbjuda även KSC.
§ 5 Från de lokala avdelningarna
5:1‐Avdelningen i Hudiksvall har önskat bidrag från KSC till firandet av det Karenska Nyåret i
år. Med tanke på KSC:s ekonomi ska Sven meddela dem att inga sådana bidrag kan utgå i år.
5:2‐Avdelningarna i Hofors och Sandviken ska fira det Karenska Nyåret i Sandviken den
16/12.
5:3‐Avdelningen i Nässjö firar också det Karenska Nyåret den 16/12.
5:4‐Avdelningarna i Hallsberg, Pålsboda, Örebro och Lindesberg firar det Karenska Nyåret
den 20/12.
5:5‐Avdelningen i Storfors samarbetar med Swedish Karen Baptist Fellowship och firar jul
med en gemensam fest den 28/12.
5:6‐Karenerna i Norge inbjuder till en fotbollsturnering den 23‐25/12 och svenska
fotbollslag har önskat bidrag från KSC till reskostnaderna. Styrelsen beslutade att Saw April
ska ta kontakt med dem och ge information om vad styrelsen möjligen kan hjälpa till med.
§ 6 Riktlinjer vid behandling av frågor om medlemskap
Frågan om hur KSC ska handskas med medlemmar som ej uppfyller medlemskraven hade
aktualiserats vid Årsmötet i Lindesberg. Vid styrelsens möte i Västerås (09‐05‐16) hade Sven
fått i uppdrag att presentera några tankar som underlag för samtal. Han hade därför sänt ut
några skriftliga synpunkter före mötet. I samtalet uttryckte några tveksamhet till att lägga
alltför stark betoning på avgiften. Däremot ansåg alla att det är viktigt att den lokala
föreningens ordförande i god tid påminner alla medlemmar om hur viktigt det är för KSC att
medlemsavgiften inbetalas varje år. Frågorna om medlemmar som uppenbart bryter med
KSC:s policy är ännu svårare att hantera.
Styrelsen beslutade att bordlägga denna fråga till nästa sammanträde och eventuellt sända
ut förslaget till lokalavdelningar för synpunkter innan dess.
§ 7 Verksamhetsplan för 2010
Sven meddelade att vi måste bifoga en preliminär Verksamhetsplan för hela 2010 till vår
ansökan om statliga bidrag, eftersom den Verksamhetsplan som antogs vid Årsmötet bara
sträckte sig till Årsmötet 2010. Den plan som hade bifogats ansökan hade också utsänts inför
styrelsemötet.
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom detta förslag, som sen kan kompletteras vid
Årsmötet, samt att före Årsmötet även börja förbereda en preliminär Verksamhetsplan för
2011.
Styrelsen beslutade också att Tyson och Sven ska preliminärboka Arnäsgården för
sommarlägret 2010 men samtidigt försöka hitta en större gård.

Likaså beslutade styrelsen att Saw April och Ku They Htoo ska hålla kontakt med
Marvellous inför hans besök nästa sommar tillsammans med sin musikgrupp. De ska ge
rapport vid nästa styrelsemöte.
§ 8 Informationsprojekt 2010
Tyson och Sven hade träffat Lasse Bengtsson i går kväll och diskuterat behov av olika
informationsmaterial för olika målgrupper. Lasse erbjöd sig att till nästa styrelsemöte
komma med mer konkreta förslag. Styrelsen beslutade att Tyson och Sven håller kontakt
med Lasse och kommer med ett mer konkret förslag vid nästa styrelsemöte
§ 9 Rambudget för 2010
Sven hade förberett ett förslag till en rambudget för KSC 2010, om KSC får statsbidrag.
Styrelsen hann inte diskutera igenom förslaget och beslutade att bordlägga frågan till
nästa styrelsemöte.
§ 10 Övriga frågor
10:1 Fråga om ordning vid val vid Årsmötet. Sven hade presenterat lite tankar om
valproceduren vid KSC:s Årsmöte. Även när det gäller den frågan beslutade styrelsen att
bordlägga den till nästa möte.
10:2 Saw April meddelade att han håller på att framställa en dvd med bilder och musik för
karener i Sverige, som han hoppas blir klar 2010. Styrelsen är positiv till detta.
§ 11 Nästa sammanträde och Årsmötet
Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte lördag 6/2 eventuellt i Lindesberg
samt att uppdra till Eh Tha Taw att undersöka om KSC:s Årsmöte 13/3 (12‐14/3) 2010 kan
hållas i Västerås.
§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade alla för deras engagemang och förklarade sammanträdet avslutat.
Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande

Ingvar Skeppstedt, justerare

