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Inbjudan till årsstämman för Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) 
Datum: 12 juni 2021, kl 14.00 – 16.00. 
Plats: Zoom (ladda ner appen i förväg på: https://zoom.us/download) 
Zoomlänk skickas till de som anmält sig. 

 

Anmälan:  

Senast 1 juni 2021 till kontakt@sverigesbuddhister.se med uppgift om vem/vilka som 

kommer att delta eller vilka som har förhinder. 

För frågor kontakta katja@sverigesbuddhister.se.     

 

 

Förslag till dagordning 

 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

2. Val av två justeringspersoner och en rösträknare 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

4. Dagordning fastställs 

5. SBG:s verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 

6. Revisorernas berättelse över SBG:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Frågor om medlemskap  

9. Anmälan av medlemsorganisationens representanter och suppleanter för det kommande 

verksamhetsåret 

10. Inlämnande av medlemsorganisationernas verksamhetsberättelser 

11. Val av ny styrelse 

12. Val av två ledamöter till valberedning 

13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år 

14. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 

15. Fastställande av medlemsavgiftens storlek 

16. Förslag på förtydligande inledningen till SBG stadgar, (se nedan i punkt 1) * 

17. Förslag på ändring i SBG:s kompletterande riktlinjer gällande krav på kvalificeringstid för 

ordinarie medlemskap organisationer och förtydligande i inledningen (se nedan i punkt 2) ** 

18. Förslag på SBG:s kompletterande riktlinjer för SBG vänmedlemskap organisationer, se 

bifogat dokument 

19. Medlemsdana genom Skatteverket 

20. Övriga frågor 

       a) Skattefallet 

       b) Övriga aktuella frågor 

        

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sverigesbuddhister.se/
https://zoom.us/download


 

Punkt 1) Förslag på förtydligande i inledningen till SBG stadgar* 

Nuvarande formulering inledning i SBG stadgar: 

§   1. Namn och organisatorisk status 

Sveriges buddhistiska gemenskap är ett trossamfund som består av buddhistiska organisationer i 

Sverige som anslutit sig till innehållet i SBG:s stadgar och kompletterande riktlinjer. 

Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära 

och utövning gemensamt för alla.  

Nytt förslag: 

§   1. Namn och organisatorisk status 

Sveriges buddhistiska gemenskap är ett trossamfund som består av buddhistiska organisationer i 

Sverige som anslutit sig till innehållet i SBG:s stadgar och kompletterande riktlinjer. 

Kompletterande riktlinjer finns för SBG ordinarie medlemsorganisationer och en egen version av 

dessa för SBG vänorganisationer. Båda dokumenten utgår från SBG stadgar med anpassningar 

till respektive medlemsform. 

Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med Buddhas lära 

och utövning gemensamt för alla.  

Punkt 2 a) förslag på ändring i SBG:s kompletterande riktlinjer för ordinarie SBG 

medlemskap organisationer gällande förtydligande i inledningen och 2b) gällande krav på 

kvalificeringstid** 

2 a) Nuvarande formulering i SBG:s kompletterande riktlinjer för ordinarie SBG medlemskap 

organisationer i inledningen: 

Dessa riktlinjer innehåller förhållningssätt som komplement till SBG:s stadgar. Dokumentet ska 

regelbundet uppdateras beroende på aktuella förhållanden som ska förtydligas eller regleras.  

Nytt förslag:  

Dessa riktlinjer innehåller förhållningssätt som komplement till SBG:s stadgar. Dokumentet kan 

uppdateras av SBG styrelse beroende på aktuella förhållanden som ska förtydligas eller regleras. 

Eventuella ändringar ska bekräftas på en årsstämma. 

2 b) Nuvarande formulering i SBG:s kompletterande riktlinjer gällande krav på kvalificeringstid 

för ordinarie SBG medlemskap organisationer: 

Angående § 4 Medlemskap (utdrag ur paragrafen) 

4a) Villkor för medlemskap är att den sökande organisationen: 

• I sina stadgar anger ett syfte som stämmer överens med SBG:s syfte att anordna 

buddhistiska aktiviteter såsom meditation, undervisning och buddhistiska högtider. 

• Är villig att följa SBG:s stadgar och kompletterande riktlinjer. 

• Ska varit etablerat och aktiv under minst 5 år i Sverige. 

Nytt förslag:  

Angående § 4 Medlemskap (utdrag ur paragrafen) 

4a) Villkor för medlemskap är att den sökande organisationen: 

• I sina stadgar anger ett syfte som stämmer överens med SBG:s syfte att anordna 

buddhistiska aktiviteter såsom meditation, undervisning och buddhistiska högtider. 

• Är villig att följa SBG:s stadgar och kompletterande riktlinjer. 

• Ska varit etablerat och aktiv under minst 3 år i Sverige. 

 

 


