PROTOKOLL
Fört vid det 5:e Årsmötet med Karen Swedish Community (KSC) i Lindesberg 14 mars 2009
§ 1 Årsmötet öppnas
KSC:s ordförande Hsa La Kbaw och Hser Poe från den lokala avdelningen av KSC hälsade
närmare 60-talet deltagare från 12 orter välkomna. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen
Ett par tillägg gjordes till den föreslagna dagordningen, som justerades och godkändes.
§ 3 Presentation
Alla deltagarna presenterade sig och noterade sig på en deltagarlista. En särskild
välkomsthälsning riktades till Bo och Ann Olson.
§ 4 Hälsningar
a/ Ordföranden hälsade från ledamöter i styrelsen som fått förhinder att vara med på
Årsmötet.
b/ Eva-Maria Munck hälsade från Diakonia och från två unga karener från Thailand som nu
välkomnats som volontärer i Hudiksvall genom ungdomsorganisationen equmenia.
c/ KSC:s sekreterare hälsade från organisationen Fjärde världen, som vi samarbetat med ett
par gånger under året.
d/ Bo Olson framförde en hälsning från Burma Center, som han menade kan vara ett stöd
även för KSC. Själv var han med och startade aktionen ”Free Burma Now” 1983 och bildade
organisationen Swedish Karen Friendship. Tack uttalade för hans uthålliga engagemang för
karenernas sak och för alla förtryckta minoriteter i Burma.
e/ Saw Weldone hälsade från Svenska Burma-kommitten.
f/ Ett tack framfördes från Kaw Wai Radio för det stöd vi förmedlat.
§ 5 Mötesordförande
Dee Dee valdes till ordförande för Årsmötet.
§ 6 Mötessekreterare
Sven Lindström valdes att skriva ett protokoll på svenska och KSC:s sekreterare Tyson Tyson
att översätta det till karenska.
§ 7 Justerare
Lin Naing Soe och Eva-Maria Munck valdes att justera dagens protokoll och vid behov
fungera som rösträknare.
§ 8 Styrelsens Verksamhetsberättelse
Tyson presenterade och kommenterade den skrivna Årsberättelsen med hjälp av ett bildspel.
Sven Lindström föreslog ett par justeringar i texten. Tillfälle gavs till lokalavdelningarna att
ge en kort rapport om sin verksamhet. En del aktuella frågor nämndes, som berörs i styrelsens
förslag till Verksamhetsplan. Efter tillfälle till frågor och diskussion
beslutade årsmötet:
a/ att godkänna verksamhetsberättelsen med de föreslagna ändringarna
b/ att uttala ett tack till de lokala avdelningarna för deras engagemang och arbete
c/ att inför Årsmötet 2010 uppmana lokalavdelningarna att i god tid sända in en skriftlig
rapport för 2009 som sen kan sammanställas till en bilaga till KSC:s Verksamhetsberättelse
för 2009.
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§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning
Kassören Eva-Maria Munck kommenterade den skriftliga ekonomiska berättelsen för 2008
och svarade på frågor om KSC.s ekonomi.
§ 10 Revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse lästes på både svenska och karenska, varefter
Årsmötet beslutade
att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet
Mot bakgrund av revisorernas berättelse och med deras tillstyrkan
beslutade Årsmötet
att bevilja KSC:s styrelse ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning
§ 12 Arbetsuppgifter och Verksamhetsplan
12:1 När det gäller styrelsens förslag nr 1 angående stadgar konstaterade Årsmötet att de
interimstadgar för lokala avdelningar som styrelsen presenterade i juni 2008 har tagits emot
positivt och börjat gälla i många avdelningar. En ändring föreslogs dock i § 4:1 så att den nya
lydelsen blir ”…efter den lokala styrelsens godkännande”.
I linje därmed föreslås att även KSC.s nationella stadgar ändras i § 4:1 så att den nya lydelsen
blir ”…efter riksstyrelsens eller den lokala avdelningsstyrelsens godkännande”.
I diskussionen kring dessa förändringar påpekades behovet av riktlinjer för hanteringen av
medlemmar som inte uppfyller kraven på medlemskap. Efter ingående diskussion
beslutade Årsmötet enhälligt:
12:1/a att godta den föreslagna ändringen i normalstadgarna för lokala avdelningar i KSC
och därmed fastställa dem att gälla tills vidare
12:1/b att godta den föreslagna ändringen i huvudstadgarna för KSC
12:1/c att uppdra till styrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer eller formuleringar i
stadgarna som berör hanteringen av medlemmar som ej längre uppfyller KSC:s medlemskrav
12:2/A När det gäller styrelsens förslag nr 2 angående Verksamhetsplan uttalades stöd för
de Arbetsuppgifter som nämns under 2:A . Därutöver gavs förslag att KSC också ska
anordna insamlingar för Karen Unity Seminary Fund (KUSF) och arbeta mer aktivt till stöd
för dem som arbetar med hemspråksundervisning till exempel genom hemsidan och någon
utbildningsansvarig. Efter diskussion
beslutade Årsmötet att anta följande Arbetsuppgifter för 2009:
* Att arbeta för att fler karener och svenskar blir betalande medlemmar i KSC och att lokala
avdelningar bildas och registreras på alla platser, där det finns karenska grupper,
* Att vidareutveckla KSC:s arbete med information både internt i KSC men också externt
gentemot andra organisationer och massmedia,
* Att erbjuda ledarkurser och ide-material som är till hjälp i de lokala avdelningarnas arbete
* Att genomföra riksarrangemang som främjar karensk kultur och bidrar till integration i det
svenska samhället och utse en kultur- och musik-kommitte, som får ansvar för att utveckla
grupper och band med musik och dans på riksplan och i lokalavdelningarna,

2

*Att tillsammans med andra organisationer verka för att situationen för karener och andra
etniska folkgrupper i Burma blir känd i Sverige och aktivt medverka till att det
internationella trycket för en demokratisk utveckling i Burma ökar,
* Att arbeta för att stärka KSC:s ekonomi och att före den 15/10 2009 ansöka om statligt
stöd till KSC (etableringsstöd för organisation bildad på etnisk grund),
* Att påbörja arbetet för att dokumentera karenernas historia i Sverige,
* Att anordna en insamling och kanalisera minst 10.000 kr till stöd för Karen Unity Seminar
Fund (KUSF) 2009,
* Att arbeta mer aktivt till stöd för hemspråksarbetet genom KSC:s hemsida och genom att
utse en utbildningsansvarig i KSC
12:2/B När det gäller styrelsens förslag 2 angående Verksamhetsplan uttalades stöd även
för det förslag till Arrangemang som nämns under 2:B. En tidsjustering föreslogs. När det
gäller firandet av det karenska Nyåret nämndes att näraliggande orter kan samverka.
Årsmötet beslutade att genomföra följande arrangemang:
- Sommarläger 6-10/7 på Arnäsgården i Värmland
- Ledarkurs 10-12/7 på Arnäsgården i Värmland
- Workshop/Ledarkurs och Rådslag för KSC:s styrelse och ledare/representanter för de
lokala avdelningarna 19-20/9
- Lokala firanden av det Karenska Nyåret den 16/12 eller på annan lokalt mer passande dag
- Årsmöte lördag 13/3 2010 med möjlighet till gemenskapshelg (komma fred 12/3 och stanna
till söndag 14/3)
§ 13 Antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till 11 även i år.
§ 14 Ledamöter i styrelsen
Följande personer omvaldes för ett år: Hsa La Kbaw, Htee Ku Buthoo, Naw Blut Say,
Helen Buthoo, Eva-Maria Munck, Tyson Tyson och Sven Lindström medan följande
personer nyvaldes för ett år: Hser Poe, April Htoo, Eh Tha Taw och Ingvar Skeppstedt.
§ 15 Ordförande för KSC
Årsmötet valde Hsa La Kbaw till ordförande för ännu ett år.
§ 16 Revisorer
Årsmötet valde Hla Win och Mi Thet till revisorer
§ 17 Valberedning
Årsmötet valde Kaw Thaw Htoo och Lar Set till valberedning inför Årsmötet 2010
§ 18 Medlemsavgift 2009
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2009 till kr 100:-, varav 50 kr tillfaller den lokala
avdelningen.
§ 19 Övriga frågor
a/ Eva-Maria Munck och Tyson Tyson fick i uppdrag att utse 2-3 deltagare i ett seminarium
om Burma som Diakonia anordnar den 20/4
b/ Ordförande fick i uppdrag att vidtala Htee Ku Buhtoo att bli KSC:s representant till KNU
(Karen National Union)
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c/ Årsmötet biföll valberedningens förslag att Naw Blut Say utses till ansvarig för
kvinnofrågor i KSC.
d/ Årsmötet beslutade att ett tack framförs till Kristinakyrkan och den lokala avdelningen av
KSC för det goda mottagande vi fått under Årsmöteshelgen. Tacket till församlingen framförs
i söndagens gudstjänst.
§ 20 Avslutning
Då inga andra ärenden förelåg, tackade ordföranden alla som arbetat med förberedelserna och
genomförandet av Årsmötet. Han uttryckte glädje över deltagarnas engagemang och
uppmanade till fortsatt gemensamt arbete för KSC:s målsättning och förklarade till sist
Årsmötet avslutat.
Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Dee Dee, ordförande för Årsmötet

Lin Naing Soe, justeringsperson

Eva-Maria Munck, justeringsperson
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