PROTOKOLL
Fört vid det sjätte Årsmötet med Karen Swedish Community (KSC) i Västerås 13 mars 2010.
§ 1 Årsmötet öppnas
KSC:s ordförande Hsa La Kbaw hälsade ett 70‐tal deltagare från 19 orter välkomna och
förklarade mötet öppnat. Det hölls i Ansgarskyrkans lokaler.
§ 2 Dagordningen
Den föreslagna dagordningen (Bilaga 1) kompletterades med ett par övriga frågor och
fastställdes.
§ 3 Hälsningar
Saw Weldone framförde en hälsning från Chinland Development & Research Society och
Sven Lindström hälsade från Svenska Baptistsamfundet, som är på väg att bilda ett Burma‐
nätverk. Lite senare i mötet framförde Bo och Ann Olson en hälsning från Burma Center.
§ 4 Val av årsmötes‐funktionärer
Till ordförande för mötet valdes Dee Dee. Sven Lindström utsågs att skriva protokoll på
svenska och KSC:s sekreterare Tyson Tyson att översätta det till karenska. Hla Win och
Ingvar Skeppstedt valdes till justerare och vid behov rösträknare.
§ 5 Styrelsens Verksamhetsberättelse
KSC:s sekreterare presenterade den utskrivna Årsberättelsen för 2009 (Bilaga 2) med hjälp
av ett bildspel. Några frågor noterades för fortsatt samtal i samband med
Verksamhetsplanen. Ett särskilt tack uttalades till sekreteraren och Sven för arbetet med
ansökan om bidrag till Ungdomsstyrelsen, som resulterat i att KSC fått ett bidrag på kr
80.000 för 2010. Sven informerade om att KSC kan få denna form av etableringsstöd
ytterligare två år. Om vi ska få ett mer permanent statligt bidrag måste vi nå upp till 1.000
medlemmar – helst före det här årets slut. Det innebär 700 nya medlemmar under 2010.
Årsmötet beslutade att godkänna Årsberättelsen
§ 6 Styrelsens ekonomiska redogörelse
Kassören Eva‐Maria Munck kommenterade den skriftliga ekonomiska redovisningen (Bilaga
3) och svarade på en del frågor.
§ 7 Revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse (Bilaga 4) lästes både på karenska och svenska.
Årsmötet beslutade därefter
att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet
Efter revisorernas berättelse och med deras tillstyrkan beslutade Årsmötet
att bevilja KSC:s kassör och styrelse ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.
§ 9 Tack
Tack uttalades till styrelsen och till övriga funktionärer för allt arbete under 2009. En särskild
minnesgåva överlämnades till Tun Naing och Sven Lindström samt till ”Årets lokalavdelning”
Sandviken.
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§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2010
Tyson presenterade de förslag till Verksamhetsplan och Budget som styrelsen gjort. Mot
bakgrund av ett par frågor som restes i samtalet om Verksamhetsberättelsen föreslog Sven
ytterligare två ”Prioriterade Arbetsuppgifter”:
‐Att utveckla former för stöd till karenska familjer som får problem och vill ha hjälp
‐Att ge styrelsen i uppdrag att i samarbete med andra organisationer reagera mot
militärregimens förtryck av karener och andra minoritetsfolk i Burma och finna vägar att
förmedla stöd till de drabbade
I uppräkningen av Arrangemang noterades att vi även bör ta med Karenkvinnornas dag 5/4‐
Tiden för nästa Årsmöte flyttades också från den 12/3 till den 19/3 (18‐20/3) 2011, med
tanke på att den Internationella dagen med förbön för Burma är den 13/3 2011.
När det gäller det planerade besöket i sommar av sångaren Marwellous och hans grupp (11
personer) informerade April Htoo att karenerna i Norge svarar för inbjudan. Samråd måste
ske med karenerna i alla europeiska länder som berörs om hur vissa kostnader ska fördelas.
Årsmötet beslutade
att anta dessa förslag till tillägg och ändringar och att arbeta enligt denna
Verksamhetsplan (Bil 5) och Budget (Bilaga 6) samt att ge uppdrag till styrelsen att
förhandla om fördelningen av kostnaderna för besöket av Marwellous.
§ 11 Antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade
att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 11 personer även för 2010.
§ 12 Val av styrelseledamöter
Kaw Thau Htoo presenterade Valberedningens förslag till ledmöter i styrelsen. Efter
ytterligare förslag och diskussion beslutade Årsmötet:
Omval för ett år av Helen Buhtoo, Hsa La Kbaw, April Htoo, Ingvar Skeppstedt, Sven
Lindström och Tyson Tyson samt
Nyval för ett år av Mi Thet, Tun Naing, Saw Weldone, A Nge Ma och Thet Lay Paw.
§ 13 Val av ordförande
Till ordförande för KSC 2010 omvaldes Hsa La Kbaw
§ 14 Val av revisorer
Till revisorer valdes Hla Win och Eh Tha Taw
§ 15 Val av Valberedning
Till valberedning inför Årsmötet 2011 valdes Hser Poe och Naw Blut Say
§ 16 Fastställande av medlemsavgift
Efter diskussion beslutade Årsmötet
om följande medlemsavgifter för KSC 2010 att delas lika mellan Lokalavdelningen och KSC
riks:
‐Enskild medlem 100 kr
‐Ensamstående med barn 150 kr
‐Familj (Föräldrar med ett eller flera barn) 200 kr
Årsmötet beslutade också att alla avgifter bör inbetalas före sommaren
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§ 17 Från Lokalavdelningarna
Lin Naing Soe berättade om hur avdelningen i Hudiksvall lyckats värva 30 nya medlemmar på
tre månader. Eftersom tiden inte räckte till för fler muntliga rapporter, uppmanade
Årsmötet alla avdelningar att sända in korta skriftliga rapporter, som kan ge idéer till andra
avdelningar.
§ 18 Övriga frågor
A/ Saw Hpa Htaw aktualiserade frågan om de medel som insamlats till Karen Unity Seminar
Fund (KUSF), men som ännu inte förmedlats. Med tanke på att ingen aktiv verksamhet pågår
i KUSF beslutade Årsmötet
att ge styrelsen i uppdrag att finna vägar att förmedla stöd till förtryckta karener i Burma
och Thailand, eventuellt i samarbete med någon biståndsorganisation.
B/ Saw Dian Soaku påminde KSC om att språkkunskapen är viktig och att arbetet med ett
Karen‐Svenskt lexikon bör fullföljas.
Årsmötet beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om Hemspråk och Lexikon.
§ 19 Avslutning
Då inga andra frågor togs upp, tackade KSC:s ordförande för deltagarnas engagemang och
villighet att arbeta för KSC. Han tackade särskilt den lokala avdelningen i Västerås för deras
väl genomförda värdskap. Ordförande förklarade Årsmötet avslutat, varpå den karenska
nationalsången sjöngs.

Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Dee Dee, ordförande för Årsmötet

Hla Win, justeringsperson

Ingvar Skeppstedt, justeringsperson
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