PROTOKOLL
Fört vid Årsmöte med Karen Swedish Community – Ljusdal i Ljusdal den 24 januari 2010
§1. Mötet öppnas
Hunter hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Närvaro
Noterades att 24 personer var närvarande.
§3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
a. Poe Soe Soe valdes till ordförande för mötet.
b. Tha Lay Paw valdes att skriva ett beslutsprotokoll.
c. Till justeringspersoner för mötet valdes Day Kwah och Kyar Dee.
§4. Styrelsens Verksamhetsberättelse
Hser Ku Lay presenterade och kommenterade årsberättelsen.
§5. Styrelsens ekonomiska redovisning
Eh Gay kommenterade den muntliga ekonomiska berättelsen för 2009 och svarade på frågor om
KSC - Ljusdals ekonomi.
§ 6. Revisionsberättelsen
Revisor Soe Doh Htoo presenterade revisorns berättelse, varefter
Årsmötet beslutade
att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet
Mot bakgrund av revisorernas berättelse och med deras tillstyrkan
beslutade Årsmötet
att bevilja styrelsen för KSC- Ljusdals ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning
§ 8. Arbetsuppgifter och Verksamhetsplan
KSC Ljusdal delar ansvaret med riksorganisationen och ser som sin uppgift:
* Att arbeta för att fler karener och svenskar blir betalande medlemmar i KSC,
* Att vidareutveckla KSC:s arbete med information både internt i KSC men också externt
gentemot andra organisationer och massmedia,
* Att övertyga medlemmar att vara med på de ledarkurser som riksorganisationen erbjuder
* Att delta i riksarrangemang och ordna egna arrangemang som främjar karensk kultur och
bidrar till integration i det svenska samhället,
*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- Ljusdals ekonomi,
* Att delta i KSC:s arbete för att dokumentera karenernas historia i Sverige,
* Att arbeta mer aktivt till stöd för hemspråksarbetet genom KSC:s hemsida och genom att utse
en utbildningsansvarig i KSC – Ljusdal.
* KSC – Ljusdal nästa årsmöte den 13 februari 2010.
§ 9. Antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till 7 även i år.
§ 10. Ledamöter i styrelsen
Följande personer omvaldes för ett år: Eh Gay, Hser Ku Lay, Kyar Dee, Kwa Htoo, Paw Eh
Moo och Naw Gay Lay
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§ 11. Ordförande för KSC-Ljusdal
Årsmötet valde Hser Ku Lay till ordförande.
§ 12. Firmatecknare
Mötet utsåg ordförande Hser Ku Lay och kassör Naw Gay Lay att vara firmatecknare för
lokalavdelningen KSC i Ljusdal 2010.
§ 13. Revisorer
Mötet valde Ler Baw och Ree Sar Nar till revisorer.
§ 14. Valberedning
Mötet valde Hunter och Nay Soe till valberedning inför Årsmötet 2010
§ 15. Medlemsavgift 2009
KSC:s Riksmöte fastställde medlemsavgiften för 2010 från 11 – 14 år till 50 kr och över 15 år
till kr 100:-, varav 50 kr tillfaller den lokala avdelningen.
§16. Information om KSC:s riksorganisation
Saw Weldon informerade om KSC:s verksamhet, stadgar, medlemsavgift, samt om relationen
mellan KSC:s nationella ledning och lokalavdelningarna.
§ 17. Övriga frågor
a/ Tyson Tyson berättade KSC:s Årsmöte den 13 mars 2010 i Västerås.
b/ Medlemmars kontakt ska samlas.
c/ 2011 sommar lägret kan nog vara i Danmark.
§18. Avslutning
2010 KSC – Ljusdal ordförande Hser Ku Lay uttryckte sin glädje och mötets ordförande Poe Soe
Soe tackade de närvarande för visat intresse över att vi klarat av alla frågor på dagordningen.
Han förklarade sammanträdet avslutat med alla står sjunga Karen national sång.
Dag som ovan

…………………………………………….
Poe Soe Soe
Mötets ordförande

………………………………………………
Tha Lay Paw
Mötets sekreterare

……………………………………………
Day Kwa
Justeringsperson

……………………………………………..
Kyar Dee
Justeringsperson
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