
Protokoll  
Fört vid sammanträde med styrelsen för Karen Swedish Community (KSC) i Västerås 2009-
05-16. 
 
Närvarande: Hsa La Kbaw - ordförande, Tyson Tyson - sekreterare, Sven Lindström – 
protokoll sekreterare, Eva-Maria Munck - kassör, Eh Tha Taw, Hser Poe, April Htoo, Naw 
Blut Say, Ingvar Skeppstedt,  
samt Saw Weldone, Wah Ler, La June Paw,  Mu Si Poe, Gray Lwae Gay, Mu Ku, Hsa Pwe 
Moo, Suki och Stefan Grahn. 
 
Förhinder: Htee Ku Buhtoo och Helen Buthoo  
 
§ 1 Styrelsemötet öppnas 
Ordföranden välkomnade alla – särskilt de vid årsmötet nyvalda medlemmarna i styrelsen och 
några KSC-medlemmar från Västerås, Lindesberg och Pålsboda – och förklarade 
styrelsemötet öppnat. 
 
§ 2 Presentation, Rapporter, Dagordning, Konstituering och Firmateckning 
2: a/ Presentation  
Eftersom många var nya för varann, presenterade sig alla. 
2: b/ Rapporter:  
- Efter årsmötet i Lindesberg har avdelningarna i Sandviken, Ljusdal, Hallsberg, Storfors och 
Lindesberg mötts och samtalat om KSC:s konstitution och sina egna årsmöten. Vid årsmötet 
med KSC Nässjö valdes Kee Lar Hser till biträdande sekreterare och Ku Thay Hto till 
biträdande ordförande. KSC i Lindesberg har fått två nya infödda svenska medlemmar och 
KSC Hudiksvall har nu 15 svenska medlemmar. KSC:s medlemmar i Pålsboda samverkar 
med KSC Hallsberg och arbetet i KSC Storfors utvecklas positivt. Eventuellt vill karenerna 
även i Övertorneå bilda en lokal avdelning. 
- Rapport gavs från firandet av det burmesiska nyåret och från de seminarier om situationen i 
Burma som Diakonia inbjudit till 20/4. 
- Eva-Maria har skrivit en artikel om karenerna i Sverige som har publicerats i BaptistNytt. 
- På måndag (18/5)hålls en demonstration med syfte att Aung San Suu Kyi ska friges. Saw 
Weldone representerar KSC i förberedelserna.  
2: c/ Dagordning 
Förslaget till dagordning justerades och kompletterades. 
 
2: d/ Konstituering 
Styrelsen konstituerades sig på följande sätt: 
Hsa La Kbaw, ordförande (vald av årsmötet), Tyson Tyson, sekreterare, Eva-Maria Munck, 
kassör, Sven Lindström protokollsekreterare på svenska. 
Dessutom utsåg styrelsen följande funktionärer: 
Naw Blut Say, kontaktperson för kvinnofrågor, April Htoo, kontaktperson för ungdomsfrågor, 
Hser Poe och April Htoo till kultur- och musik-kommitte samt Eh Tha Taw till 
utbildningsansvarig.  
 
2: e/ Firmateckning 
I enlighet med stadgarna (§ 11) utsåg styrelsen kassören Eva-Maria Munck, ordförande Hsa 
La Kbaw och sekreteraren Tyson Tyson att var för sig teckna KSC:s firma för summor upp 
till 10.000:- SEK. För större ekonomiska transaktioner tecknar kassören och ordföranden 
tillsammans.   
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§ 2: d och 2: e förklarades omedelbart justerade. 
 
 
§ 3 Uppdrag från årsmötet – Verksamhetsplan 
Den mesta sammanträdestiden användes för att samtala om hur styrelsen ska kunna följa upp 
de beslut som årsmötet fattade när det gäller KSC:s verksamhet det närmaste året: 
 
3: a/ Fler lokala avdelningar och betalande medlemmar 
Styrelsen gläds över att så många lokala avdelningar nu bildats och registrerats och att fler 
avdelningar kan komma att bildas i år. Karenerna i Hallsberg och Pålsboda har bildat en 
gemensam lokalavdelning. Den och avdelningen i Hofors kan snart registreras. Viss osäkerhet 
finns ännu om framtiden för avdelningen i Luleå. Möjligen vill både karenerna i Sveg och i 
Övertorneå bilda avdelningar. Tyson fick i uppdrag att ta hjälp av andra styrelsemedlemmar 
och fortsätta arbetet för att fler avdelningar ska kunna registreras. De värvningskampanjer för 
fler medlemmar som genomförts i Sandviken och Hudiksvall bör göras kända via vår 
hemsida.  
3: b/ Utveckla intern och extern Information 
Vi bör hjälpas åt att påminna om den folder som Eva-Maria framarbetat och som kan 
användas för att informera svenskar om KSC och om medlemskap i KSC. Likaså bör vi aktivt 
sprida den tidning som Fjärde Världen producerar om situationen i Burma, bland annan tänkt 
för spridning i skolor och på bibliotek. Uppdrag gavs också till Tyson, Saw och Eva-Maria  
att sammanställa eller flera bildspel för olika målgrupper. Tyson fick också i uppdrag att 
anordna någon form av träningskurs kring arbete med information – inte minst hemsidor - 
och även vidtala någon att bli ansvarig för KSC:s hemsida. 
3: c/ Ledarkurser, Idé-material och Besök i lokalavdelningar 
Vi samtalade om olika viktiga ämnen att ta upp på KSC:s ledarkurser och noterade följande 
områden, där vi behöver sammanställa kursmaterial: Information inklusive hemsidor, KSC:s 
stadgarna och styrelsens ansvar, Ekonomi- och föreningsteknik (till exempel: vara ordförande, 
kassör eller sekreterare), Rättigheter och skyldigheter i Sverige, Kontakt med kommuner och 
andra organ, Vara ledare med barn och ungdom.  
Styrelsen betonade också att vi alla bör hjälpas åt att besöka lokalavdelningarna så mycket 
som möjligt. Tyson fick i uppdrag att lägga upp en plan för sådana besök så att alla 
avdelningar kan få besök.   
3: d/ Riksarrangemang och ansvar för kultur- och musik-inslag 
Årsmötet beslutade om några större arrangemang för 2009 och styrelsen fick uppdrag att utse 
några som ansvarar för att det blir inslag av, sång, musik och dans vid våra riksarrangemang. 
Styrelsen utsåg Hser Poe (kultur) och April Htoo (musik) att hjälpas åt med detta och även 
inspirera avdelningarna att bilda sång-, musik- och dansgrupper i det lokala arbetet. 
3: e/ Karenernas situation i Burma och internationellt tryck på regimen 
Förutom det arbete vi själva kan göra för att informera, ser styrelsen det angeläget att vi 
samverkar med andra organisationer:  
- Styrelsen ställer sig bakom Saw i samband med demonstrationen för Aung San Suu Kyi i 
Stockholm på måndag (18/5) 
- Däremot är styrelsen tveksam till att ställa sig bakom den skrivelse som Swedish Burma 
Human Rights Association ställt till Sveriges statsminister i den utformning som den har nu. 
Uppdrag gavs till Saw att se om det går att göra förändringar, annars kan han utforma en 
separat och kompletterande skrivelse från KSC som lyfter fram de flagranta brott som karener 
och andra minoriteter utsätts för i Burma. 
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- Vänskapsföreningen Sverige-Burma har utformat en mindre utställning om karenernas 
situation, som kan vara användbar för lokala avdelningar som vill ge information i offentliga 
lokaler – till exempel skolor eller bibliotek.  
- Thailand Burma Border Consortium har nu arbetat i 25 år. Styrelsen gav Ingvar i uppdrag 
att framföra en hälsning och ett varmt tack från KSC.   
3: f/ Stärka KSC:s ekonomi 
Förutom ett aktivt arbete för att värva fler betalande medlemmar är det viktigt att vi aktivt 
söker efter möjligheter att få offentliga och privata bidrag. 
- Styrelsen gav Saw i uppdrag att ta reda på om vi genom samarbete med Forum Syd kan få 
del av SIDA-bidrag till något demokratiprojekt i Burma eller ett informationsprojekt i 
Sverige. 
- Tyson och Sven har som uppdrag att fullfölja vår ansökan om statligt etableringsstöd 
genom  Ungdomsstyrelsen före den 15/10. 
3: g/ Dokumentera karenernas historia 
KSC:s ordförande fick i uppdrag att påbörja arbetet för att dokumentera karenernas historia i 
Sverige. 
3: h/ Insamling för Karen Unity Seminar Fund 
Tyson fick i uppdrag att ta reda på om någon verksamhet kommer att ske under 2009 och när 
i så fall det är en lämplig tid för en insamling. 
3: i/ Hemspråksundervisning och Utbildningsansvarig 
Styrelsen har tidigare sagt att tips och goda exempel från hemspråksundervisning kan spridas 
via KSC:s hemsida. 
Styrelsen gav Eh Tha Taw uppdrag att vara utbildningsansvarig inom KSC  
3: j/ Arrangemang: 
- Sommarläger 6-10/7 på Arnäsgården. Tyson meddelade att 118 personer hittills är anmälda. 
Han har utarbetat ett dagsprogram. En buss har beställts från Gävleborgs län och en från 
Örebro. Ansökan har lämnats om bidrag från olika kommuner. April har bokat ljusanläggning 
och instrument för kvällssamlingarna. Tyson fick ansvaret att vara lägerkoordinator.  
- Ledarkurs 10-12/7 också på Arnäsgården. Styrelsens medlemmar får dela upp ansvaret för 
att genomföra några olika kursmoment med Tyson som koordinator. Htee Ku Buthoo har haft 
kontakt med karener i England, Norige och Tyskland och önskar att en EU karen-konferens 
hålls lörd-sönd (11-12/7) men styrelsen anser att vi bara kan anordna ett EU Karen-
seminarium den här gången som en del i kursen. 
- Workshop/Ledarkurs och Rådslag med styrelse och representanter för lokala avdelningar  
19-20/9. Styrelsen beslutade att förlägga detta arrangemang till Pålsboda i år. 
- Lokala firanden av det karenska Nyåret (16/12). Styrelsen beslutade att diskutera detta 
arrangemang vid nästa sammanträde.  
3: h/ (Årsmötet 12:1c/) Förslag till riktlinjer, när medlemskap kan ifrågasättas 
Styrelsen gav uppdrag till Sven att utarbeta förslag till riktlinjer eller formuleringar i 
stadgarna som reglerar hur styrelserna ska hantera medlemmar som inte längre uppfyller 
stadgarnas krav.  
 
§ 4 Ekonomi 
- Tyson informerade om att han och Kyaw Oo hade investerat en del pengar för att köpa in T-
shirts för att sälja under det karenska Nyårs-firandet 2008. Försäljningen är inte avslutad, men 
om alla T-shirts blir sålda kommer 12.000 kr att gå in på KSC:s bankkonto. 
- Eva-Maria utformar en blankett, där styrelsens medlemmar kan redovisa sina reskostnader, 
ifall de vill ha de kostnader som överstiger 250 kr återbetalda. 
 
§ 5 Medlemsavgiften 

 3



Styrelsen gav Tyson i uppdrag att annonsera att medlemsavgiften för 2009 ska samlas in så 
snart som möjligt i lokalavdelningarna och sändas in till KSC före den 30 juni. 
 
 
 
§ 6 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att ha ett kort styrelsemöte på fredag kväll den 10/7 kl 17.00-18.00 på 
Arnäsgården i samband med ledarkursen där. 
 
§ 7 Övriga frågor 
7: a/ KSC Sandvikens fotbollslag. Styrelsen ser positivt på avdelningens önskan att starta ett 
fotbollslag och ger Tyson i uppdrag att organisera ett sådant. 
7: b/ Problem i familjen. En del signaler har kommit om att problem har uppstått i en del 
karen-familjer. Styrelsen bad Sven att dels kontakta personer som har erfarenhet av 
rådgivning och att dels förbereda ett seminarium i samband med veckan på Arnäsgården. 
 
§ 8 Avslutning 
Ordföranden för KSC Västerås, Lwae Gay Gray, uttryckte glädje över att ha fått ta emot 
KSC:s styrelse och önskade KSC lycka till i framtiden. KSC:s ordförande Hsa La Kbaw 
tackade lokalavdelningen i Västerås för ett gott arrangemang med lokaler och mat. Han 
tackade också styrelsens medlemmar för att de tagit sig tid att komma och förklarade därefter 
sammanträdet avslutat.  
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Sven Lindström    Tyson Tyson 
Protokollsekreterare   KSC:s sekreterare 
 
 
 
  Hsa La Kbaw 

KSC:s ordförande 
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