PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Örebro 2011‐01‐
21 0 22.
Närvarande: Hsa La Kbaw, ordförande, Saw Weldone, vice ordförande, Tyson Tyson, KSC:s
sekreterare, Sven Lindström protokollsekreterare, Mi Thet, kassör, A Nge Ma, Ingvar
Skeppstedt, Tun Naing samt Hla Win, Ler Htoo, Gay Nay Paw, Suki och Saywah Paw
Förhinder: Helen Buhtoo, Tha Lay Paw och April Htoo
§ 1 Styrelsemötet öppnas
Ordföranden välkomnade alla till mötet, särskilt de representanter för Swedish Karen Baptist
Fellowship (SKBF) och Burma Buddhisternas Förening (BBF) som kommit för att ta del i den
kontakträff som KSC inbjudit till på fredagskvällen (21/1).
§ 2 Dagordningen och ledningen av mötet
Den föreslagna dagordningen fastställdes med sikte på att kunna avsluta sammanträdet ca kl
15.00 på lördagen (22/1). Ordföranden överlämnade ledningen av mötet till vice
ordföranden, som också utsågs att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet i Sandviken 24‐25/9 2010 var justerat och lades nu till
handlingarna med styrelsens godkännande.
§ 4 Samtal med SKBF och BBF
På fredagskvällen fördes samtal mellan KSC:s styrelse och några representanter för BBF och
SKBF. Totalt deltog 23 personer i dessa samtal som syftade till att öka den ömsesidiga
förståelsen för de tre organisationernas syften och verksamhet. Även frågan om
möjligheterna till samverkan berördes. Ett särskilt dukument med Minnesanteckningar
redovisas på en bilaga.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
När KSC:s styrelse möttes till sitt eget sammanträde på lördagen, uttryckte ledamöterna att
man upplevde dessa samtal som mycket viktiga. De hade varit klargörande och positiva och
kommer att underlätta möjligheterna till samarbete i framtiden. Styrelsen uttryckte som sin
mening att både SKBF och BBF bör få inbjudan att delta med en eller ett par representanter
vid KSC:s Årsmöte i mars. Styrelsen kan också tänka sig att de utser en representant att vara
med i eller vara adjungerad till styrelsens sammanträden.
§ 5 Rapporter:
5:1 Tyson berättade om en hel del aktiviteter som genomförts i de lokala avdelningarna
under hösten och början av vintern. Den informationen kommer att finnas med i
Årsberättelsen.
5:2 När det gäller ansträngningarna att värva nya medlemmar, har vi lycktas till en del och
kan nu redovisa ca 550 medlemmar. Tyvärr är det svårt att hitta ett bra system för
redovisning av avgifterna från de lokala avdelningarna. Vi har inte nått upp till totalt
10.000 kr före årsskiftet på detta konto. När det gäller medlemsavgifterna för 2011
uppmanar styrelsen lokalavdelningarna att samla in och före den 30/6 redovisa och betala
in dessa avgifter till KSC:s kassör.

Styrelsen ser behovet av att utse en särskild person som ansvarig för KSC:s medlemsregister
i nära samarbete med KSC:s kassör. Styrelsen gav därför i uppdrag till kassören
att fråga Hser Poe om han kan tänka sig att gå in i en sådan uppgift.
5:3 Tyson meddelade att vi tyvärr inte fått besked än om vi får något bidrag från
Ungdomsstyrelsen för 2011. Han och vice ordföranden har träffat Ungdomsstyrelsens
handläggare (12/11) och klarat ut en del missförstånd kring vår ansökan. De bedömer att vi
bör få bidrag även i år, även om det blir något mindre. De påpekade att vi behöver klargöra
tydligare i våra redovisningar att vi arbetar för karenernas integration i det svenska
samhället. Den frågan tas upp i samband med förslaget till Verksamhetsplan (§ 8).
5:4 Tyson presenterade ett förslag till folder om KSC på karenska språket. Styrelsen ansåg
att en sådan folder kan bli betydelsefull för att fler karener ska bli motiverade att vara
betalande medlemmar i våra lokala avdelningar. Efter lite kommentarer kring innehållet
gav styrelsen i uppdrag till Tyson att framställa 200 ex av foldern så att den kan delas ut
till lokalavdelningarna vid Årsmötet.
5:5 Sven rapporterade från sin resa i nordvästra Thailand i november, där han fick se
mycket av karenbaptisternas arbete, övernattade i en karensk bergsby och besökte ett
flyktingläger. Han har överlämnat ett par rapporter om utvecklingen för de internt i Burma
fördrivna karenerna till vice ordföranden. Han och Ingvar har också varsitt ex av en
sammanfattande rapport (Nine Thousand Nigths) från Thailand Burma Border Consortium
om de 25 år som flyktinglägren nu funnits vid Thailands gräns mot Burma.
Han meddelade också att Svenska Baptistsamfundets missionärspar i Thailand – Otto och
Ulrika Ernvik – kommer till Sverige sommaren 2011 för att stanna hemma ett år. Ingvar
kommer att vikariera för dem några månader. Sven menade att Ulrika kan vara en resurs för
KSC – inte minst i samverkan med vår kvinno‐ansvariga. Hon har erfarenhet av att leda
seminarier och workshops med karenska kvinnor om relationen mellan barn och vuxna.
5:6 Vice ordf. informerade om den funktionärskurs i Edsbyn 28‐30/1 som ABF i Gävleborg
erbjuder styrelsemedlemmar i Lokalavdelningarna i KSC i första hand i Gävleborgs län. Tack
vare kommunalt stöd kan representanter för avdelningarna i Ljusdal, Hudiksvall, Sandviken,
Hofors och Stopfors delta. Från KSC deltar Tyson, Saw och någon del av tiden även Sven.
§ 6 Ekonomi
6:1 Kassören gav en preliminär rapport om hur ekonomin utvecklats under 2010. Medlems‐
avgifterna har inte alls nått upp till budget. En del utgifter – bland annat för styrelsemötena
och Årsmötet – har blivit mycket större än beräknat. Därför får vi ett relativt stort
underskott, trots att vi fått vårt första statliga bidrag 2010. Några avdelningar (Sandviken,
Hofors, Hallsberg och Örebro) har uttryckt önskemål om bidrag med 500 kr var för kostnader
vid Jul‐ och Nyårsfiranden.
När det gäller KSC:s ekonomi beslutade styrelsen:
a/ att avskriva en fordran på drygt 3.000 kr för medlemsavgifter 2009 som ej inkommit.
b/ att endast utbetala det bidrag på kr 500:‐ som redan utlovats (§ 5:4 2010‐05‐22) till
avdelningen i Storfors, men avslå de övriga avdelningarnas ansökningar med anledning av
att KSC inte har några pengar att dela ut, så länge inte årsavgifterna kommer in.

c/ att inför Årsmötet i mars klargöra att denna form av stöd till lokalaavdelningarna endast
kan utgå för sådant som kan räknas som investeringar eller andra extraordinära kostnader.
6:2 Styrelsen gav i uppdrag till kassören och biträdande kassören att ställa samman
nödvändiga redovisningar inför Årsmötet.
6:3 Styrelsen gav dem också i uppdrag att förbereda ett budgetförslag till Årsmötet.
§ 7 Årsberättelse för 2010
7:1 o 7:3 Tyson hade sammanställt ett förslag till Årsberättelse. Styrelsen gav lite
kommentarer och påpekade bland annat att ekonomin bör behandlas i ett särskilt avsnitt.
Styrelsen beslutade att ge uppdrag till Tyson och Sven att utforma den slutliga
Årsberättelsen.
7:2 Styrelsen beslutade att vi inte ska kräva att lokalavdelningarna ska komma in med
skriftliga rapporter som ska bifogas Årsberättelsen. Däremot fick Tyson i uppdrag att
kontakta avdelningarna och be dem förbereda en kort rapport att framföras skriftligt eller
muntligt vid Årsmötet.
§ 8 Verksamhetsplan för 2011
8:1 o 8:2 Styrelsen beslutade att den Verksamhetsplan som arbetats fram före 1/10 inför
vår ansökan om statligt bidrag kan läggas fram för Årsmötet. Vi bör ta med även den kurs
som ABF erbjuder den 28‐30/1 även om den är genomförd när Årsmötet hålls.
8:3 I samband med samtal om KSC:s arbete 2011, väcktes olika förslag. Efter samtal
beslutade styrelsen:
a/ att lägga till en ny att‐sats bland Prioriterade arbetsuppgifter med följande text:
”att arbeta fram en Handlingsplan för att befrämja karenernas integration i det svenska
samhället och att prioritera denna uppgift både i riksarbetet och i de lokala avdelningarna”
b/ att ge i uppdrag till Saw och Sven att börja skriva förslag till en sådan Handlingsplan
inför Årsmötet. Som idéer framfördes att arbetet med ett karenskt‐svenskt lexikon bör lyftas
fram i det sammanhanget, liksom arbetet med karenernas historia i Sverige och frågan om
ett identitetsstärkande medlemskort.
c/ att ge uppdrag till Tun Naing, Hla Win och Saywah Paw att börja förbereda sommarens
läger.
d/ mot bakgrund av fredagskvällens samtal beslutade också styrelsen att erbjuda SKBF att
förlägga sin sommarkonferens i anslutning till lägret på Västeräng. Styrelsen gav
ordföranden i uppdrag att framföra detta erbjudande.
e/ På förslag av A Nge Ma gav styrelsen i uppdrag till Tyson att framställa ett Diplom som
kan användas för att gratulera karenska ungdomar som vid avslutningen på högstadiet har
MVG i Hemspråk eller som har klarat av Gymnasiet.

§ 9 Övrigt inför Årsmötet
9:1, 9:2 o 9:3 När det gäller Årsmötet som lokalavdelningen i Hudiksvall inbjuder till 18‐19/3
a/ föreslår styrelsen
att alla som kan komma i tid inbjuds till en gemenskapskväll på fredagen (18/3) kl 19‐ ca 21.
Där kan sång och musik blandas med korta rapporter och glimtar från lokalavdelningarna.
att Årsmötets förhandlingar hålls kl 9.00 – ca 16.00 (19/3)följt av ett konstituerande möte
med den nya styrelsen.
b/ ger styrelsen i uppdrag till Tyson att kolla planeringen med lokalavdelningen och därefter
inbjuda KSC:s avdelningar och medlemmar att delta i Årsmötet. Han sänder även en formell
inbjudan till BBF och SKBF att delta med en eller att par representanter.
9:4 På förslag av Tyson diskuterade styrelsen vilka som skulle kunna få utmärkelser (pris)
som tack för särskilda insatser för KSC under 2011. Här nämndes Stefan Gran, Roset Laresé
för personliga insatser och lokalavdelningen i Hudiksvall med tanke på deras framgångsrika
medlemsvärvning. Styrelsen gav Tyson i uppdrag att förbereda detta.
9:5 Innan Sven och Ingvar måste påbörja sin hemresa nämnde Sven att han vid Årsmötet har
varit med i styrelsen i tre år och att han inte är beredd att fortsätta ett år till. Däremot
förklarade sig Ingvar beredd att fortsätta som styrelseledamot och biträda kassören i hennes
uppgift. Sven menade för sin del att det är bra om Valberedningen kan föreslå en infödd
svensk till att efterträda honom. Han ser det också positivt om både BBF och SKBF kan bli
representerade i styrelsen – möjligen som adjungerade ledamöter.
Styrelsen diskuterade lämpliga personer för olika uppgifter och lämnar följande förslag till
Valberedningen: 1. Hsa La Kbaw, 2. Tun Naing, 3. A Nge Ma, 4. Mi Thet, 5. Ingvar Skepp‐
stedt, 6. Mi Mi, 7. Eh Thoo Lei, 8. Lin Naing Soe, 9. Aung Tint, 10. Dee Dee, 11. Dian Soaku,
12. Lennart Boström, 13. Dah Dah, 14. Ka Paw Htoo, 15. Eva‐Maria Munck, 16. Free
Phanatikhun.
§ 10 Övriga frågor
10:1 Styrelsen föreslår att alla avdelningar firar ett gemensamt Karenskt Nyår i Hallsberg
den 25 december 2011.
10:2 Styrelsen föreslår att KSC:s kvinnogrupper tar ansvar för att anordna försäljningar och
insamlingar till stöd för karener i hemlandet.
§ 11 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att hålla nästa möte – som blir ett konstituerande sammanträde med
den nya styrelsen i Hudiksvall – efter Årsmötes‐förhandlingarnas slut ‐ söndag 20/3 kl. 9.00
– ca 12.00.
§ 12 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade alla för deras engagemang under detta
intensiva dygn av överläggningar och beslut för karenernas bästa i Sverige.
Dag som ovan
Sven Lindström, protokollsekreterare

Tyson Tyson, KSC:s sekreterare

Hsa La Kbaw, KSC:s ordförande

Saw Weldone, vice ordförande och justerare

