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                 SKBF-Swedish Karen Baptist Fellowship, Svensk-Karenska Baptistföreningen. 

Björkhyttevägen 71D, 711 33 Lindesberg, Mobil.0738346529 E.post(skbf.info@gmail.com) 
        UNITY------------------------------------------PEACE---------------------------------BLESSINGS. 

Protokoll från årsmöte 2010 för Svensk-karenska Baptistföreningen (SKBF) 
Plats: Saronkyrkan, Hallsberg 

Datum: 22 juli 2010 

§1.  Mötet öppnades av besökande pastor Ya Ha Lay Lay La med bön följt av sång. 

§2. Presentation av deltagare från olika platser: Luleå, Ljusdal, Nässjö, Västerås, Hofors, Lindesberg, 

Hallsberg, Pålsboda, Sandviken, Storfors, Götene, Vårgårda.  Antal 188 personer.  Gäster ifrån Norge och 

England välkomnades samt pastor Ya Ha Lay Lay La från Burma. 

§3.  Dagordningen godkändes 

§4.  Nay Gay valdes till mötesordförande. 

§5.  Naw Hser Hai Htoo och Dee Dee avlades till sekreterare för årsmötet, Lennart Boström assisterar med 

översättning till svenska. 

§6.  SawDian Soaku och Ta Mla Paw och mötesordförande valdes till att justera protokollet. 

§7. SKBF:s sekreterare Roset Laresé  läste upp årsberättelsen, mindre ändringar gjordes efter vilket 

deltagarna godkände årsberättelsen. 

§8. SKBF:s ordförande Nay Gay rapporterade om ekonomiska medel har använts under det gångna året.  

Vissa frågor ställdes och förklaringar gavs och årsmötet konstaterade att verksamheten hade genomförts på 

rätt sätt. 

§9. Atall läste upp revisionsberättelsen från revisorerna och rekommenderade att den skulle godkännas, 

vilket också gjordes.   

§10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

§11. Styrelsen presenterade en planering för 2010-11 års verksamhet som godkändes efter vissa tillägg. 

§12. Olika kommittéers ansvarsområden presenterades och godkändes. 

§13. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr plus frivilliga medel.  Lokalansvariga och pastorer och 

gudstjänstansvariga från olika platser ansvarar för att bestämma på varje plats hur mycket man vill ge till 

föreningen. 

§14. Beslöts att 

a. inköpa musikinstrument till ungdomskommittén.  Styrelsen tar reda på hur mycket pengar som behövs och 

meddelar lokalavdelningarna detta som samlar in pengarna.  Ungomskommittén och dess styrelsemedlem 

blir ansvariga för musikinstrumenten. 



b. styrelsen ska undersöka vilka personer som engagerat sig särskilt mycket och tilldela dem ett 

”appreciation certificate”. 

c. varje lokalavdelnings representant ska uppmuntra sina medlemmar att skapa en liten kommitté med 

ansvar för gudstjänster och låta SKBF få reda på utfallet. 

d. stödja Karen Baptist Theological Seminariums byggnation av ”multipurpose building”.  De som vill bidra 

frivilligt ska skicka medel till Roset Laresé som ansvarar för att skicka vidare. 

§15. Styrelsens medlemsantal fastställdes till 11 personer  

§16. Till styrelsen valdes enligt följande: 

Nay Gay, ordförande, år 2 

Roset Laresé, sekreterare, år 2 

Poe Yo, vice ordförande, år 2 

Poe Dah Ku, år 2 

Be Wah Be Wah, år 2 

Naw Hser Hei Htoo, nyval, 2 år 

Saw –Dian Soaku, nyval, 2 år 

Dee Dee, nyval, 2 år 

Ta Mla Paw, nyval, 2 år 

Naw Paw Kee La, nyval, 2 år 

Tha Kyi Tha Kyi, nyval 2 år 

§17. Moo K’paw  Shee och  Thara A taw valdes till revisorer för det kommande året.   Till suppleanter valdes 

Thara Eh Ray och Thara Mu Mu Mu 

§18. Till valberedning för nästa årsmöte valdes Eh Mar Lay och Kyaw Dah. Till suppleanter valdes Saw Mu Ku 

och Tun Naing.  

§19. Mötet föreslog  också: 

a. att ordna ett samarbete med en pastor som har rätt att förrätta dop, leda nattvardsfirande 

b. att försöka ordna en karensk samlingsplats där man kan fira gudstjänst, ha kontor, campa, bo, mm. 

c. att nästa års årsmöte eventuellt ska hållas i Götene 

d. Tharamu Htoo Ku föreslog att söndagsskolor kan använda karenskt material och karensk undervisning. 

§20. Beslöts att de olika lokalavdelningarna samlar in pengar för att bekosta årsmöten och gemensamt 

julfirande, samt att under årsmöten och julfiranden ställs fram en insamlingslåda för att alla ska kunna 

donera pengar till omkostnaderna. 

§21.  Nay Gay avslutade årsmötet med bön 

 

Dee Dee   Naw Hser Hei Htoo  Nay Gay 

Sekreterare   Sekreterare   ordf 

 

 

Saw-Dian Soaku  Ta Mla Paw 

Justerare   Justerare 


