PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med förnyad konstituering av styrelsen för Karen Swedish Community
(KSC) i Örebro 22 maj 2010.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Tyson Tyson, Helen Buhtoo, April Htoo, Saw
Weldone, Sven Lindström, Mi Thet, Tun Naing, A Nge Ma, Tha Lay Paw samt Hla Win och
Naw Suki
Förhinder: Ingvar Skeppstedt
§ 1 Styrelsemötet öppnas
KSC:s ordförande välkomnade styrelsen till dess andra sammanträde efter Årsmötet. Han
välkomnade särskilt Tha Lay Paw som nu deltog för första gången.
§ 2 Dagordning och justering
Det utsända förslaget till dagordning kompletterades och fastställdes. Bekräftades att Sven
Lindström skriver beslutsprotokoll på svenska, som översätts till karenska av Tyson Tyson.
Saw Weldone utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.
§ 3 Tidigare protokoll samt omkonstituering, firmateckning och behörighet
3:a/ Ingen hade något att anmärka mot protokollet vid det konstituerande mötet 10‐03‐14,
varför det lades till handlingarna.
3:b/ Däremot redovisade Saw Weldone svårigheter att fullfölja uppgiften som KSC:s
sekreterare, särskilt dess administrativa ansvar. Styrelsen diskuterade därför en
omfördelning av ansvarsuppgifterna och beslutade om följande något förändrade
konstituering:
‐Ordförande Hsa La Kbaw (vald av Årsmötet)
‐Vice ordförande Saw Weldone
‐Kassör Mi Thet
‐Biträdande kassör Ingvar Skeppstedt
‐KSC:s sekreterare med ansvar för information och medlemsvärvning Tyson Tyson
‐Biträdande sekreterare Helen Buhtoo
‐Protokollsekreterare på svenska Sven Lindström med Tyson Tyson som översätter till
karenska
‐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
3:c/ Styrelsen beslutade med tanke på denna förändring att följande ska gälla för
firmateckning och behörighet:
I enlighet med KSC:s stadgar (§11) tecknas KSC:s firma av kassören Mi Thet med
personnummer 820425‐1147 och ordförande Hsa La Kbaw med personnummer 621013‐
5633 samt av sekreteraren Tyson Tyson med personnummer 780523‐3397. De tecknar var
för sig upp till en summa av kr 10.000:‐ För större ekonomiska transaktioner tecknar
kassören och ordföranden tillsammans.
Kassören och sekreteraren har båda behörighet till KSC:s företagskonto 8327‐913258881‐6.
För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen utan att kunna utföra några transaktioner
beslutade styrelsen att även ordföranden, biträdande kassören Ingvar Skeppstedt med
personnummer 490330‐7470 och revisorerna Hla Win med personnummer 721201‐0875
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och Eh Tha Taw med personnummer 851229‐7584 ska tilldelas behörighetskod till KSC:s
konto.
§ 4 Rapporter:
4:1/ Kassören informerade om de svårigheter hon stött på, när hon sökt att få behörighet till
KSC:s konto genom Swedbank i Örebro. De bevittnade protokollsutdrag som Sven
sammanställt räckte inte. Man kräver numera kopior av undertecknade protokoll både från
Årsmötet och det konstituerande styrelsemötet. När dagens protokoll med den
omkonstituering vi gjort blir justerat och underskrivet, kan kompletta handlingar lämnas in.
Vid behov kommer vår tidigare kassör Eva‐Maria Munck att hjälpa till.
4:2/ Saw har haft kontakt med studieförbundet ABF om stöd till utbildning av funktionärer i
KSC under våren. Det gick inte att genomföra i samband med styrelsemötet nu, men Saw
håller fortsatt kontakt. Han ska ta reda på vad det innebär för KSC att bli medlem i ABF, om
ABF kräver det för att kunna förmedla bidrag och annat stöd.
På liknande sätt ska Sven ta reda på vilka regler som gäller för ett mer regelbundet
samarbete med studieförbundet Bilda, som erbjudit tid för ett möte i Borlänge den 28/6.
4:3 Tyson berättade lite om sitt och Sukis besök i Thailand i april. Han informerade om ett
planerat arrangemang med Karen Unity Seminar Fund. Vi kan inte sända någon deltagare dit,
men vi kan sända våra insamlade pengar om de meddelar ett kontonummer. Han hade också
haft kontakt med Karen Youth Organisation som driver utvecklingsprojekt i Burma och som
planerar för en Ungdomskonferens. De ser gärna att vi kan utforma stöd och samarbete.
Styrelsen lyckönskade Tyson och Suki till att ha förlovat sig under besöket i Thailand.
4:4/ Sven berättade att han framfört en hälsning från KSC vid Svenska Baptistsamfundets
konferens i Örebro 13‐16/5.
4:5/ Saw meddelade att han haft kontakt med Diakonia och Svenska Burmakommittén och
informerat om de svårigheter som karener möter när de söker medborgarskap i Sverige.
Han utarbetar en tidningsartikel om detta. Därefter kan Saw och Tyson ta initiativ till en
uppvaktning för regeringen i denna fråga.
§ 5 Ekonomisk redogörelse och uppföljning av budget
5:1/ Kassören meddelade att hon på grund av problemen med behörighet inte har kunnat
sammanställa en ekonomisk rapport. Eva‐Maria har hjälpt henne att göra några akuta
utbetalningar.
5:2/ Styrelsen gjorde en genomgång av den budget som antogs vid Årsmötet. Det mest
märkbara är att kostnaderna vid Årsmötet blev mycket större än beräknat. Styrelsen drar
slutsatsen att alla som deltar i våra riksarrangemang bör bidra till kostnaderna till exempel
genom någon del av reskostnaderna. Styrelsen uppmanar alla som ansvarar för planeringen
av KSC:s arrangemang att vara noggranna vid beräkningen av kostnader och avgifter.
5:3/ När det gäller vad vi ska kunna spara in på för att nå ett balanserat årsresultat gav
styrelsen i uppdrag till kassören och sekreteraren att komma med förslag till nästa
styrelsemöte.
5:4/ Avdelningen i Storfors har ansökt om bidrag till en skrivare och styrelsen beviljade kr
500:‐ till detta.
5:5/ Ordföranden påpekade att Tyson har svarat för reskostnader med ca 2.000 kr för den
svenska gruppens deltagande i sportturneringen i Norge 23‐25/12 2009. Styrelsen
beslutade att KSC ska ersätta Tyson för dessa kostnader ur posten för ”Oförutsedda
utgifter” eller posten för ”Representation och gäster”.
5:6/ När det gäller besöket av Klo & Kwes musikgrupp i sommar, beslutade styrelsen att KSC
tar ansvar för gruppens resa från Oslo till sommarlägret samt för mat och logi under lägret
19‐21/7. Dessutom ges tillfälle till en insamling under lägret i samband med konserten.
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§ 6 Sommarlägret på Björkenäsgården 15‐21/7
6:1‐2/ Information har getts via e‐post och hemsidan. Gårdens styrelse har gett KSC rabatt
med 15% på de vanliga priserna, men kostnaderna blir ändå avsevärt högre än förra året.
Därför har deltagaravgifterna också blivit betydligt högre, särskilt för boende i rum. Ännu är
få anmälda och det är svårt att bedöma hur stort lägret blir. Intresse finns även i år bland
karener i andra länder, bl.a. i Tyskland och förhoppningen är att lägret ska bli större än 2009.
6:3/ Tyson ansöker liksom i fjol om bidrag från Sandvikens kommun till en gemensam
bussresa från avdelningarna i Gävleborgs län.
6:4/ Lägerkommittén sammanträder omedelbart efter styrelsens möte.
6:5/ Som ett festligt inslag i lägret inbjuder Tyson och Suki till bröllopsfest den 19/7 eller
20/7.
§ 7 Informationsprojekt 2010
7:1/ Information gavs igår att den folder som framarbetats av Lasse Bengtsson (Matcha AB i
Örebro) nu har tryckts i 5.000 ex. Den är på svenska och syftar till att ge information om
situationen för karenerna i Burma och om KSC. En delfaktura på drygt 8.000 kr har betalats.
Resterande kostnader närmar sig ytterligare 10.000 kr. Bidrag har beviljats av Bilda med
2.000 kr och av Baptistsamfundet med 2.000 kr. Det betyder att vi har ca 9.000 kr kvar i
budgeten för andra delar av informationsprojektet under 2010.
7:2/ Styrelsen gav sekreteraren i uppdrag att börja distribuera ca 250 ex var till
lokalavdelningarna. De kan användas för personlig medlemsvärvning samt för information i
bibliotek, kyrkor och andra offentliga mötesplatser.
7:3/ När det gäller fortsatt arbete med information fick sekreteraren i uppdrag – gärna i
samarbete med Bo Olsson (Burma Center)‐ att få fram en enkel folder på karenska om KSC.
Dessutom kan Tyson undersöka möjligheten att få fram en Miniutställning om Burma,
karenerna och KSC. Ordföranden informerade också om att en karen – Blue Ner – driver en
AZ studio i Örnsköldsvik, där kurser anordnas om arbetet med Hemsidor.
7:4/ Mot bakgrund av det stöd som Bilda gett oss till foldern, har Lasse Bengtsson förmedlat
en inbjudan till överläggning med Bilda på deras kontor i Borlänge den 28/6. Styrelsen gav
uppdrag till sekreteraren och vice ordföranden att representera KSC.
§ 8 Medlemsvärvning
8:1/ Lite mer planering skedde inför den ”medlemsvärvningsturné” som styrelsen tidigare
pratat om. Ordförande, vice ordförande, sekreteraren och några fler i styrelsen avdelar en
vecka i sommar för att tillsamman besöka så många lokalavdelningar som möjligt och att
besöka Luleå för att inspirera till att en lokalavdelning bildas där så många karener varit
bosatta sedan länge. Start sker i Hallsberg den 25/7.
8:2/ Helen Buhtoo meddelade att hon sammanställt rapporter från lokalavdelningarna som
visar att vi hittills i år fått ett 60‐tal nya medlemmar. Om de medlemmar vi hade vid
årsskiftet betalar avgift även 2010, betyder det att vi nu är över 400 medlemmar.
Sekreteraren och vice sekreteraren fick i uppdrag att påminna enskilda medlemmar och
lokalavdelningar om att årets avgift bör vara inbetalad senast 30/6.
§ 9 Övriga uppgifter i Verksamhetsplanen
9:1/ April Htoo informerade om planerna för besöket av Klo & Kwe. Om visum beviljas i tid
kommer de till Norge 6/7 och besöker Sverige 19/7‐2/8. Efter lägret 19‐21/7 deltar de i en
konferens med Swedish Karen Baptist Fellowship i Hallsberg 22‐24/7 och besöker sen lokala
grupper. Därefter fortsätter de till Holland. Saw och Tyson utformar ett formellt
inbjudningsbrev.
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9:2/ När det gäller deltagandet i Karen Wrist Tying Festival som egentligen firas 25/8
uppmanade styrelsen lägerkommittén att planera in ett sådant arrangemang i läger‐
programmet med ordföranden, A Nge Ma och Aung Tint som ansvariga.
9:3/ När det gäller Workshop och kurser för funktionärer i KSC arbetar Saw vidare i kontakt
med ABF.
‐I samverkan med April Htoo och A Nge Ma planeras en samling i Pålsboda den 12/6 eller
19/6 för ungdoms‐ och kvinnoansvariga i lokalavdelningarna.
‐En bredare Workshop tillsammans med styrelsen och representanter för lokalavdelningarna
planeras till 25‐26/9. Sekreteraren får i uppdrag att fråga lokalavdelningen i Sandviken och
Kanalkyrkan där, om de kan vara värdar.
9:4/ Som en del i kvinnoansvaret gav styrelsen i uppdrag till A Nge Ma att fundera på vad
som kan göras för att fullfölja uppgiften i Verksamhetsplanen ”att utveckla former för stöd
till karenska familjer som får problem och vill ha hjälp”. Även Sven funderar vidare på detta.
9:5/ När det gäller frågan om stöd till utvecklingsprojekt i Burma fortsätter vice ordföranden
sina kontakter med i första hand Forum Syd. Frågan om vårt ungdomsarbete behöver få en
mer självständig ställning för att kunna förmedla SIDA‐bidrag behöver undersökas. Även
Tysons rapport från besöket i Thailand (§4:3) ger anledning till tydliga riktlinjer.
Styrelsen gav i uppdrag till Saw, Tyson och Sven att utarbeta förslag till strategi för KSC:s
arbete med utvecklingsprojekt, innan några bidrag sänds till olika ändamål.
9:6/ Ordföranden meddelade att arbetet med att samla dokumentation om karenernas
historia i Sverige ej är klar. Man hoppas kunna avsluta det före årets slut.
§ 10 Övriga frågor
10:1/ Tun Naing meddelade att lokalavdelningen i Alingsås deltar i ”Potatisfesten” där 18‐
20/6 och att fler från KSC är välkomna.
10:2/ Han uttryckte också önskemål om att kontaktuppgifter till alla ansvariga i de lokala
avdelningarna ska tas med på KSC:s hemsida.
10:3/ Saw meddelade att han är med och förbereder och deltar i en demonstration i
Stockholm den 27/5 med protester mot det planerade valet i Burma.
§ 11 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att hålla nästa sammanträde i samband med Workshopen den 25‐26/9
förhoppningsvis i Sandviken.
§ 12 Avslutning
Ordföranden uttryckte ett tack till styrelsen och till lokalavdelningen i Örebro för allt
engagemang för KSC och förklarade sammanträdet avslutat.
Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande

Saw Weldone, justerare
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