PROTOKOLL
Fört vid konstituerande möte med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Västerås
den 14 mars 2010.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, Helen Buhtoo, April Htoo, Sven
Lindström, Mi Thet, Tun Naing, A Nge Ma och Saw Weldone samt Naw Suki, Saw Ta Ko Lo,
Naw Hsa Naw, Saw Hpa Htaw, Saw Ka Paw Htoo
Förhinder: Ingvar Skeppstedt och Tha Lay Paw
§ 1 Styrelsemötet öppnas
KSC:s ordförande Hsa La Kbaw välkomnade till det första sammanträdet med den vid
Årsmötet igår valda styrelsen. Han vände sig särskilt till de nya ledamöterna.
§ 2 Dagordning
Ett förslag till dagordning utformades och antogs.
§ 3 Tidigare protokoll
Protokollet från det föregående mötet 2010‐02‐06 var justerat och utsänt. Ingen hade några
frågor eller anmärkningar, varför protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Konstituering
Styrelsen diskuterade fördelningen av de arbetsuppgifter som styrelsen har och
konstituerade sig på följande sätt:
‐ Ordförande (vald av Årsmötet) Hsa La Kbaw
‐ Kassör Mi Thet
‐ Biträdande kassör Ingvar Skeppstedt
‐ KSC:s sekreterare Saw Weldone
‐ Biträdande KSC‐sekreterare Helen Buhtoo
‐ Protokollsekreterare Sven Lindström med Tyson Tyson som översätter till karenska
‐ Information och medlemsvärvning Tyson Tyson
‐ Internationella kontakter Tun Naing
‐ Kvinnoarbete och karensk kultur A Nge Ma
‐ Ungdom med musik och sport April Htoo
‐ Biträdande ansvar för Ungdom Tha Lay Paw
§ 5 Firmateckning och behörighet
Bekräftades i enlighet med KSC:s stadgar (§11) att KSC:s firma tecknas av kassören Mi Thet
med personnummer 820425‐1147 och ordförande Hsa La Kbaw med personnummer
621013‐5633 samt sekreteraren Saw Weldone med personnummer 811219‐3597. De
tecknar var för sig upp till en summa av kr 10.000:‐ För större ekonomiska transaktioner
tecknar kassören och ordförande tillsammans.
Kassören och sekreteraren har båda behörighet till KSC:s företagskonto 8327‐9,
913258881‐6. För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen utan att kunna utföra
transaktioner beslutade styrelsen att även ordförande, biträdande kassören Ingvar
Skeppstedt med personnummer 490330‐7470 och revisorerna Hla Win med personnummer
721201‐0875 och Eh Tha Taw med personnummer 851229‐7584
ska tilldelas en behörighetskod till KSC:s konto.
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§ 6 Informationsprojekt
Lasse Bengtsson i Örebro hade, efter de kontakter som Tyson och Sven haft med honom,
skickat provexemplar av en idéskiss till en informationsfolder om KSC för vanliga svenskar.
Kostnaden för framställning ca upp till 5.000 ex skulle röra sig mellan 20‐25.000 kr.
Styrelsen tyckte format och upplägg var tilltalande och gav uppdrag till Tyson, Saw och
Sven att arbeta vidare tillsammans med Lasse för att justera rubriker, text och bilder så att
foldern kan tryckas upp snarast möjligt som ett första steg i vårt Informationsprojekt. De
kan ta hjälp av fler om det behövs.
Styrelsen gav också i uppdrag till Tyson att börja förbereda en enklare folder på karenska
om KSC för alla karener i Sverige.
§ 7 Sommarlägret
Vår bokning av Arnäsgården ligger kvar. Men styrelsen utsåg Saw Weldone, Mi Thet, April
Htoo, Tun Naing och Tyson att undersöka om vi kan ytterligare något alternativ. De får i
uppdrag att fastställa plats för lägret och deltagaravgiftens storlek.
§ 8 Nästa sammanträde
Saw Weldone har haft kontakt med ABF i Gävle som är positiva till att anordna och bekosta
en ledarkurs för ansvariga i KSC både lokalt och på riks den 22‐23/5.
Styrelsen ansåg att det kunde vara bra att lägga ett styrelsemöte i samband med denna
kurs och gav i uppdrag till KSC:s sekreterare (Saw) att planera för detta.
§ 9 Övriga frågor
A/ Med tanke på det samtal som fördes i Årsmötet (§ 18 A) gav styrelsen i uppdrag till Tun
Naing och Saw Weldone att undersöka möjligheterna att genom samarbete med Forum Syd
eller Diakonia kunna stödja något biståndsprojekt som riktar sig till karener i Burma.
B/ Representanterna från Luleå och Övertorneå uttryckte önskemål om besök från KSC:s
styrelse – gärna i augusti ‐ för att se hur en lokalavdelning i Norrbotten skulle kunna
organiseras. Där bor ca 100 karener. Ordföranden och sekreteraren fick i uppgift att planera
för detta.
§ 10 Avslutning
Ordföranden uttryckte glädje över styrelsens koncentrerade arbete och förklarade mötet
avslutat.

Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, översättare till karen

Hsa La Kbaw, ordförande och justerare
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