PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Sandviken 2010‐
09‐24 o 25.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Saw Weldone, vice ordförande, Tyson Tyson, KSC:s
sekreterare, Sven Lindström, protokollsekreterare, Mi Thet, kassör, April Htoo, A Nge Ma,
Tha Lay Paw, Ingvar Skeppstedt samt Sheet Sheet, Samuel Sein, Ewa Skeppstedt,
Shakespear, Aye Mya Paw och Mie Pae Hsertawbo
Förhinder: Helen Buhtoo och Tun Naing
§ 1 Styrelsemötet öppnas
Eftersom ordförande var försenad välkomnade vice ordföranden Saw Weldone till mötet och
förklarade det öppnat.
§ 2 Dagordning och val av mötesledare och justerare
Vice ordföranden utsågs att leda sammanträdet och att justera protokollet tillsammans med
ordföranden. Styrelsen beslutade att följa det förslag till dagordning som sänts ut inför
mötet med den ändringen att behandla ekonomin (punkt 5) på lördag då även biträdande
kassören kan vara med.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet i Örebro den 22/5 var justerat och lades nu till handlingarna
med styrelsens godkännande.
§ 4 Rapporter:
4:1 Tyson rapporterade att sommarens stora arrangemang – funktionärsseminariet i juni,
sommarlägret i juli och besöksresan till lokalavdelningar och grupper i augusti – kunde
genomföras inom ramen för vår budget. Besöket av sånggruppen från Burma kunde däremot
inte genomföras p.g.a. visumproblem. Straxt efter lägret samlades Swedish Karen Baptist
Fellowship(SKBF) till sommarkonferens i Hallsberg och samlade ca 300 deltagare. Eftersom
vårt arbete till största delen berör samma personer, beslutade styrelsen att inbjuda SKBF:s
styrelse till ömsesidig information och samråd, gärna i samband med nästa styrelsemöte.
Tyson kunde också meddela att två nya avdelningar bildats i samband med besöken i augusti
– dels Västra Götaland med grupperna i Alingsås och Vårgårda som bas, dels i Norrbotten
med grupperna i Luleå, Övertorneå och Pajala som bas.
4:2 Seminariet för funktionärer i lokalavdelningarna hölls i Pålsboda den 19/6 med ett 60‐tal
deltagare. Tre ansvarsgrupper formades för fortsatt arbete med 1/ utbildningsfrågor, 2/
ungdomsaktiviteter och 3/ kvinnofrågor. Kostnaden för KSC blev ca 5.300 kr.
4:3 Sommarlägret på Björkenäsgården den 15‐21/7 samlade ett 75‐tal deltagare. Gården
visade sig rymlig och praktisk och kan ta betydligt fler deltagare, men kostnaden för att bo
inomhus upplevdes dyr. Den kostnad som inte täcktes av lägeravgifterna och som KSC
betalat uppgår till drygt 11.000 kr.
4:4 Sven meddelade att han och hans fru Ulla kommer att delta i en studieresa till
baptisternas arbete i norra Thailand den 1‐10/11. Besök i karenby och i ett flyktingläger ingår
i programmet. Som förberedelse deltar de i en studiecirkel genom Bilda Online.
4:5 Kassören meddelade att hon nu har full behörighet att sköta KSC:s bankärenden. Hon har
kontakt med den tidigare kassören för att klara ut en del frågor inför årsredovisningen.

§ 5 Ekonomisk redogörelse och uppföljning av budget
5:1 Kassören redovisade de viktigaste inkomstuppgifterna och de större utgiftsposterna
(Informationsfoldern, Årsmötet, Funktionärsseminariet, lägret och styrelsens besöksresa).
Genom att endast ett fåtal lokalavdelningar hittills redovisat årets medlemsavgifter, finns för
närvarande endast ca 5.000 kr i KSC:s kassa.
5:2 Styrelsen gav i uppdrag till kassören, biträdande kassören, KSC:s sekreterare att i
samråd med den tidigare kassören Eva‐Maria Munck sammanställa Årsredovisningen för
2010 och påbörja budgetarbetet för 2011.
§ 6 Informationsprojektet 2010
6:1 KSC:s sekreterare meddelade att Matcha AB i Örebro levererade den nya foldern
”Karener ett folk mitt ibland oss” i 6.000 ex före sommaren. Den totala kostnaden blev ca
18.000 kr. Foldern är i första hand avsedd för information till infödda svenskar. Alla lokala
avdelningar har fått 200 ex var för lokal spridning. Dessutom har foldern delats ut till alla
övriga grupper som besöktes i augusti.
6:2 Tyson och Saw Weldone deltog i en kontaktträff med Bilda i Borlänge den 28/6
tillsammans med Lasse Bengtsson. Från Bilda i Gävle‐Dala deltog Karin Björk och Dan
Håkansson. Efter samråd med Bilda på riksplan återkommer Karin om någon form av
uppföljning kring tänkbara former av samarbete.
6:3 Styrelsen samtalade om behovet av en enkel folder på karenska om ”Att vara karen i
Sverige ”. Foldern ska bland annat informera om KSC och vikten av att alla karener blir aktiva
betalande medlemmar och också försöker värva fler infödda svenskar till medlemmar i de
lokala avdelningarna. Styrelsen gav uppdrag till Informationsgruppen – som möts
omedelbart efter styrelsens sammanträde – att arbeta vidare med denna folder och med en
Mini‐utställning, gärna i samarbete med Bo Olsson. De bör också arbeta med utveckling av
KSC:s Hemsida med texter både på karenska, svenska och engelska.
6:4 Flera lokalavdelningar har glädjande nog sänt deltagare till den samling med
informationsgruppen som följer efter styrelsemötet.
6:5 Saw Weldone meddelade att han fortfarande har kontakt med ABF i Gävleborgs län.
Styrelsen ställde sig positiv till samverkan med ABF, om de är villiga att arrangera en
funktionärskurs 19‐21/11 i år.
§ 7 Medlemsvärvning – hur ska vi kunna bli 1000 medlemmar i KSC?
7:1 Tyson redogjorde för styrelsegruppens besöks‐ och medlemsvärvnings‐resa den 24‐
31/7, då alla lokalavdelningar och alla grupper av karener på andra orter hade fått besök.
Det innebär att reseprogrammet var mycket intensivt. Den totala kostnaden inklusive bilhyra
och bensin för ca 500 mil blev nära 11.000 kr. Styrelsen bedömde denna närkontakt med så
många medlemmar som mycket viktig och menar att vi bör planera för någon sådan
besöksresa varje år – även om det då kan räcka med bara en del av Sverige.
7:2 Bara fem lokalavdelningar har hittills redovisat årets avgifter. KSC:s sekreterare
sammanställer ett medlemsregister även i år tillsammans med Helen Buhtoo.
7:3 Styrelsen fördelade ansvaret att ringa till alla orter och uppmana dem att betala in
avgifterna före den 31/10. Tyson gör en minneslista för styrelsens medlemmar om vem
som ringer vart.
Dessutom gör nya bidragsregler från Ungdomsstyrelsen att vi måste hjälpas åt att uppmana
alla enskilda medlemmar att ansluta sig till närmaste lokalavdelning före årsskiftet.

§ 8 Ansökan till Ungdomsstyrelsen
8:1 Saw Weldone rapporterade om den informationssamling som han och kassören deltog i
i Stockholm den 21/8.
8:2 Tyson och Sven har registrerats som kontaktpersoner och kan börja ladda ner de
dokument som måste bifogas till ansökan, som kan göras via internet senast den 1/10. Med
hjälp av bildprojektor visade Tyson hela styrelsen hur ansökan går till.
8:3 I samband med vår ansökan hösten 2011, måste vi också före den 15/10 redovisa hur vi
använt det etableringsstöd som fått i år.
§ 9 Verksamhetsplan
9:1 för resten av år 2010 hoppas vi att ABF i Gävleborg hjälper os att arrangera en kurs för
funktionärer i KSC 19‐21/11 samt att ett karenskt julfirande kan samplaneras med SKBF i
Lindesberg 28‐29/12.
9:2 Ett preliminärt förslag till Verksamhetsplan för hela år 2011 utarbetades. Det ska
bifogas till vår bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen och presenteras för Årsmötet (se
bilaga).
9:3 Vice ordföranden meddelade att han fortsätter kontakten med Forum Syd och
förbereder arbetet med att utforma en strategi för KSC:s arbete med utvecklingsprojekt i
Burma. Ansökan om bidrag kan inlämnas före 1/5 2011.
9:4 Med tanke på att frågan om stöd till karenska familjer som får problem togs upp av
kvinnoansvariga vid seminariet i juni, beslutade styrelsen att A Nge Ma arbetar vidare
tillsammans med den ansvarsgruppen för att utveckla lämpliga stödformer.
§ 10 Övriga frågor
Vice ordföranden meddelade att vi fått förfrågan om KSC kan ge ekonomiskt stöd till Karen
Information Center i Thailand. Styrelsen beslutade att hänskjuta den frågan till
förberedelsearbetet inför budgeten för 2011 (se § 5:2).
§ 11 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls den 21‐22/1 2011 antingen i Örebro eller i Lindesberg. Huvudfråga
då blir förberedelser inför Årsmötet med Årsberättelse, Verksamhetsplan, Budget och andra
förslag. KSC:s styrelse inbjuder styrelsen för SKBF och om möjligt även styrelsen för de
burmesiska buddhisternas förening i Sverige att delta i en gemensam överläggning på
fredagskvällen.
§ 12 Avslutning
Ordföranden avslutade förhandlingarna, som följdes av lunch och därefter en workshop med
informationsansvariga i KSC och dess lokalavdelningar.
Dag som ovan

Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande

Saw Weldone, vice ordförande och justerare

