Protokoll
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Lindesberg 201002-06.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, sekreterare, Eva-Maria Munck, kassör,
Helen Buhtoo, Hser Poe, Naw Blut Say, Ingvar Skeppstedt och Sven Lindström samt Dee Dee,
Hla Win, Mi Thet, Roset Roset, Jewel, Kyi Kyi, Suki och Karen Hser Tara.
Förhinder: April Htoo, Eh Tha Taw och Htee Ku Butoo
§ 1 Styrelsemötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen
Den föreslagna dagordningen justerades och fastställdes. Under en del av tiden har Ingvar
en genomgång av den ekonomiska redovisningen tillsammans med kassören, revisorerna,
Dee Dee och Roset Roset.
Sven utsågs att skriva protokoll på svenska tillsammans med Tyson som skriver ut protokoll
på karenska. Helen justerar protokollet tillsammans med ordföranden.
§ 3 Föregående protokoll
Ingen hade något att invända mot det justerade protokollet från 2009-10-24, varför det
lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter:
4:1-Ungdomsstyrelsen har meddelat att KSC beviljats etableringsstöd för 2010 med kr
80.000:- Bidraget har redan betalats ut. Styrelsen uttryckte sin glädje över detta och
tackade Tyson och Sven för deras arbete med ansökan.
4:2-Internationella kontakter - Den 28-30/11 gjorde Tyson, Saw Weldone, Hla Win och Mi
Thet ett studiebesök i Holland och hade bland annat kontakt med karenernas ordförande
där. I Norge anordnades en boll-turnering 23-25/12 och en ungdomsgrupp från Ljusdal
deltog och vann tre turneringar. Ordföranden och Tyson deltog i karenernas Nyårsfirande i
Danmark 29/12. En inbjudan finns att anordna ett europeisk karen-läger i Danmark
sommaren 2011.
4:3-Lokala arrangemang - Det karenska Nyåret firades gemensamt 12/12 av karenerna i
Gävle, Hofors och Sandviken. Karenerna i Hudiksvall, Ljusdal och Harmånger hade ett
gemensamt Nyårsfirande den 19/12. Samma dag firade karenerna i Nässjö Nyåret, medan
karenerna i Hallsberg, Örebro, Västerås och Pålsboda hade ett gemensamt firande 20/12.
En julfest med över 300 deltagare anordnades i Storfors 28/12 tillsammans med Swedish
Karen Baptist Fellowship.
I januari och februari har flera Årsmöten hållits med lokala avdelningar – i Hudiksvall 23/1
och Ljusdal 24/1 under medverkan av representanter för styrelsen. Årsmöten är planerade i
Sandviken 12/2, Hofors 13/2 och Lindesberg 13/2.

4:4-Sven rapporterade att KSC:s Årsmöte i Västerås 13/3 ej kan hållas i Korskyrkan, men att
det är möjligt att vara i Ansgarskyrkan där. För en subventionerad hyra på kr 1.000:- kan KSC
disponera församlingssalen och köket kl 9.00-17.00. Styrelsen beslutade att förlägga
Årsmötet till Ansgarskyrkan, och gav Tyson i uppdrag att undersöka om en
kvällsamling/konsert kan förläggas till Korskyrkan på kvällen.
4:5-Övrig information - Saw meddelade att han och sekreteraren kommer att träffa en
representant för ABF i Gävle 10/2 för att klargöra vilka möjligheter ABF har att hjälpa KSC
med vidareutbildning av funktionärer i KSC – både lokalt och på riksplan. Han informerade
också om att KSC fått inbjudan att delta i en ”vattenfestival” på Etnografiska Muséet 17/4.
Han nämnde också att han är med i Svenska Burmakommittén och har tillfrågats om att vara
med i styrelsen för ”Fjärde världen”.
I kontakt med Saw har Forum Syd meddelat att de kan hjälpa KSC med utvecklingsprojekt i
Burma eller Thailand och anser att det kan vara bra om ungdomarna i KSC har en något mer
egen organisationsstruktur inom KSC:s ram. Styrelsen gav Saw i uppdrag att inför Årsmötet
ta fram mer information om våra möjligheter att samverka med Forum Syd.
§ 5 Årsberättelse för 2009
5:1 Sekreteraren presenterade ett förslag till Årsberättelse. Styrelsen gav en del synpunkter
och uppdrog åt sekreteraren och Sven att göra en del justeringar före årsmötet (bilaga 1).
5:2 Styrelsen ansåg att de viktigaste uppgifterna om lokalavdelningarnas arbete fanns
presenterade i förslaget till Årsberättelse. Därför behöver inte lokalavdelningarna lämna in
några egna rapporter som bilaga till Årsberättelsen. Styrelsen gav i stället Tyson i uppdrag
att informera lokalavdelningarna om att det skulle vara positivt om de vill ta med sig
glimtar från sitt arbete till något av en ”miniutställning” vid Årsmötet.
§ 6 Ekonomisk redogörelse
6:1 Kassören presenterade en preliminär sammanställning över räkenskaperna för 2009.
6:2 Styrelsen gav i uppdrag till kassören att med hjälp av Ingvar utforma den slutliga
redogörelsen inför revisorernas granskning och redovisningen vid Årsmötet.
6:3 Styrelsen beslutade att utbetala kr 2.800 till lokalavdelningen i Hallsberg av de medel
som felaktigt satts in på Media Troops konto. Det är den del av medlemsavgifterna för 2008
som skulle tillbaka till lokalavdelningen. Styrelsen gav också Sven i uppdrag att än en gång
ta kontakt med Media Troop och kräva återbetalning. Om ingen rättelse sker, kan Sven
kontakta polisen för eventuell anmälan.
§ 7 Verksamhetsplan för 2010
7:1 Sven och Tyson hade lämnat in en sådan plan i samband med ansökan om statligt bidrag.
Sven presenterade nu ett kompletterat förslag till Verksamhetsplan för 2010 och början av
2011. Styrelsen gav lite synpunkter och beslutade att framlägga ett justerat förslag till
Årsmötet (bilaga 2).
7:2 När det gäller sommaren 2010 beslutade styrelsen att inte förlägga lägret till
Hjälmargården, vars rabatterade pris styrelsen ändå ansåg vara för högt för KSC:s och
karenernas ekonomi. Den preliminära bokningen av Arnäsgården 26/7-1/8 står kvar.
Styrelsen gav i uppdrag till ordföranden och sekreteraren att kolla om även gården i
Västeräng kan användas, innan definitivt beslut fattas.

Ordföranden och sekreteraren har också ansvar för att ta reda på när sångaren Marwellous
planerar att besöka Sverige med sin grupp.
§ 8 Informationsprojekt 2010
Sekreteraren och Sven rapporterade om en träff med Lasse Bengtsson (Matcha i Örebro AB)
i går (5/2), då en del mer tydliga idéer började ta form: Svenskspråkig folder (om karenerna i
Burma och KSC) – Miniutställning – aktivering av Hemsidan – Workshops/kurser (under
hösten) – på sikt en kortare film (om vi hittar samarbetspartners/sponsorer). Redan i
februari börjar Lasse skissa på en folder och välja ut bilder i samråd med Tyson.
Styrelsen gav sekreteraren i uppdrag att fortsätta samarbetet med Lasse för att snarast
möjligt framställa en folder
och beslutade att ge möjlighet att använda upp till kr 25.000:- ur årets budget för att
påbörja detta informationsprojekt.
§ 9 Budget 2010 och förslag om ekonomiska frågor
9:1 Sven presenterade en del justeringar och tillägg som gjorts i det budgetförslag som
presenterades vid det förra sammanträdet, eftersom vi nu vet hur stort det statliga bidraget
är. Styrelsen diskuterade förslaget som omsluter kr 110.000:- och beslutade att framlägga
det för Årsmötet. (bilaga 3)
9:2 Styrelsen beslutade också att föreslå Årsmötet
a/ att årsavgiften för 2010 blir 100 kr – att delas lika mellan lokalavdelningen och KSC riks.
b/ att årsavgiften för barn 7-14 år blir 40 kr – att delas lika mellan lokalavdelningen och KSC
riks.
c/ att årsavgiften för 2010 ska inbetalas senast 30/6.
9:3 När det gäller möjligheten till kontinuerlig insyn i KSC:s räkenskaper beslutade styrelsen
också att föreslå Årsmötet att inte bara kassören utan även ordföranden och revisorerna
ska förses med en behörighetskod till KSC:s konton.
§ 10 Övriga frågor
10:1 Ordföranden meddelade att förberedelser pågår för att karener i Sverige ska kunna
delta i Karen Wrist Tying Festival i år. Förberedelser pågår också för att karenernas historia i
Sverige ska tecknas ner.
10:2 När det gäller den från sammanträdet 09-10-24 (§6) bordlagda frågan om problem vid
medlemskap i KSC beslutade styrelsen att inte lägga något förslag till Årsmötet.
10:3 Styrelsen beslutade likaså att inte ge något förslag om ändrad ordning vid val av
styrelse (se bordlagd fråga i samma sammanträde (§10:1).
10:4 Inför valet av styrelse vid Årsmötet uppmanades de ledamöter som vill avgå att snarast
informera Valberedningen om detta. Styrelsen ansåg också att sekreteraren bör delge
Valberedningen en del idéer han presenterade om styrelsens ansvarsuppgifter och
sammansättning.
10:5 Styrelsen samtalade om behovet av en enkel skrift till hjälp i hemspråksarbetet med
karenska barn. Styrelsen ber Dee Dee att samla några hemspråkskunniga för att påbörja ett
sådant arbete.

§ 11 Inför Årsmötet i Ansgarskyrkan i Västerås 13/3
Tiden för Årsmötet beräknas vara kl 10.00 – ca 16.00 inklusive lunch. Styrelsen gav Tyson
uppdrag att förbereda och samordna programmet. Han kan också kontakta Korskyrkan för
att se om det går att förlägga en kvällssamling/konsert till Korskyrkan.
Lokalavdelningen i Västerås ansvarar för de praktiska arrangemangen och har tillträde till
lokalerna i Ansgarskyrkan mellan kl 9.00 och 17.00.
§ 12 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att kalla den nya styrelsen till ett konstituerande möte i Västerås dagen
efter Årsmötet (14/3) kl 10.00 – ca 14.00.
§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande för ett konstruktivt möte och förklarade
sammanträdet avslutat.
Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande

Helen Buhtoo, justerare

