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Verksamhetsberättelse för år 2018  
 
SBS 23 medlemsorganisationer  
BLIA Sweden - Buddhas Light International Association, Stockholm chapter  
Buddha Saddha Dhamma förening, Wat Pha, Göteborg  
Buddhistiska Föreningen i Lappland Sverige, Buddharama Tempel Fredrika  
Buddhistiska föreningen i Luleå  
Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen  
Buddhistiska gemenskapen Triratna  
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple  
Dalarnas Thailändska Buddhistförening  
Föreningen 3Juveler, Stockholm  
Föreningen för Diamantvägsbuddhismen, Buddhistiska centret Stockholm  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund, Karma Yönten Ling  
Sakya Changchub Chöling  
Svenska Soto-Zenföreningen  
Thaiföreningen Prakatbuddhakon i Borlänge  
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö  
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet  
Wat Pha Sokjai föreningen i Östersund  
Wat Sanghabaramee, Eslöv  
Wat Santinivas, Haninge  
Zenbuddhistiska Samfundet  
 
Styrelsens sammansättning  
Trudy Fredriksson, ordförande (Buddhistiska gemenskapen, Karme Tenpe Gyaltsen) 
Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viharaföreningen/Stockholm 
Buddhist Vihara) 
Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling) 
Ekaterina (Katja) Panova, sekreterare, (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg) 
Daniel Trung Pham, ledamot (Vietnamesiska Kultur & Buddhistföreningen, Chua Phat Quang templet) 
Phra Ben Athaphong Molen, ledamot (Wat Pah Sok Jai Förening) 
Phra Boonsee Kongjok, ledamot (Wat Santinivas) 
Wendy Har, ledamot (BLIA – Buddhas Light International Association, Stockholm chapter) 
Valy Lindström, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige) 
 
SBS-möten  
Sveriges buddhistiska samarbetsråd har haft fyra styrelsemöten under 2018 och ett årsmöte.  
Med anledning av det väntade nya regelverket, gällande kraven på att beviljas statsbidrag, har SBS 
årsmöte den 10 juni beslutat att ett registrerat trossamfund ska bildas som ska ersätta SBS. Vid ett möte 
den 21 oktober 2018 bildades därför Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Nitton av SBS 
medlemsorganisationer var inbjudna till mötet och ställde sig bakom bildandet. 
 
SBS 25-årsjubileum och Vesakfirande 
På Etnografiska museet i Stockholm firade SBS den 9 juni två stora händelser: Vesak och SBS 25-
årsjubileum. SBS samarbetspartners, medlemsorganisationer och andra buddhister från hela Sverige 
hade bjudits in. Åke Göransson, direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Karin 
Wiborn, ordförande för Sveriges Interreligiösa Råd (SIR) höll var sitt tal, där de i positiva ordalag beskrev 



sitt samarbete med SBS och gratulerade organisationen på 25-årsdagen. I programmet ingick 
recitationer och tal av buddhistiska företrädare från de tre buddhistiska huvudriktningar, Theravada, 
Mahayana och Vajrayana samt uppträdande med traditionell thailändsk dans. 
 
Andlig vård (AV) och krisberedskap (KB)  
Under 2018 hade Katja Panova och Trudy Fredriksson fortsatt 40% tjänster som buddhistiska 
koordinatörer för den andliga vården i Sverige. Sammanlagt betalade SST ut 460 000 kr för hela AV-
projektet. Utöver den summan gavs ett extra anslag på 78 500 kr till utbildningsinsatser.  
 
Koordinatörerna för buddhistisk andlig vård (AV) och krisberedskap (KB) har arbetat inom följande 
områden under 2018:  
- Kontakt med vårdpersonal på sjukhus och med Sjukhuskyrkan kring frågor om buddhistisk andlig vård. 
Koordinatörerna har vid behov hänvisat till buddhistiska kontaktpersoner och även erbjudit stöd och 
rådgivning vid dödsfall.   
- Utbildning för de mest aktiva kontaktpersoner i form av två fördjupande seminarier om buddhistisk 
andlig vård med utbyte av egna erfarenheter. Seminarierna planerades och genomfördes under ledning 
av Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi vid Uppsala Universitet, som också svarade för 
dokumentation och uppföljning. Den samlade kunskapen från seminarierna ska vara till stöd för en 
framtida utbildning för buddhistiska kontakt- och stödpersoner. Förhoppningen är att utbildningen kan 
leda till en slags certifiering.  
- Skriften ’Buddhister inom hälso- och sjukvården’ har slutförts och tryckts i 5000 ex. med delvis anslag 
från SST. SST har spridit skriften till ca 80 sjukhus i landet. Många skrifter har också delats ut till SBS 
medlemsgrupper och andra intressenter. Dessutom har AV-foldrarna fortsatt distribuerats till 
målgrupperna i hela landet. Två roll-upp har tagits fram för framtida event, där vi vill synas mer och 
informera om den buddhistiska andliga vården. 
- Möten med sjukhusledning, vårdpersonal och sjukhuskyrkor/institutionssjälavården har hållits runtom 
i landet i frågor gällande buddhistisk AV, KB och kontaktlistorna.  
- Deltagande i invigningen av Rum för stillhet & bön på Nya Karolinska sjukhuset och panel om temat 
Existentiell hälsa. 
- Deltagande i informationsmöten, seminarier och utbildningsdagar för personalen på sjukhus om den 
andliga vården ur ett buddhistiskt perspektiv.  
- Möte med Sjukhuskyrkan i samband med intervju av Daniel Lindvall, regeringens utredare för frågor 
om statsbidrag gällande andlig vård.  
- Möten med SST och flera myndigheter med ansvar för krisberedskap t.ex. ett dialogmöte hos Centret 
mot våldsbejakande extremism, Dialogpolisen, Nationella operativa avdelningen m.fl. 
Trudy Fredriksson har deltagit i möten med Sveriges kristna råds nationella samrådsgrupp för andlig 
vård på sjukhus. 
- Trudy Fredriksson, Phra Boonsee och Prasadacarin höll Öppet Hus på Karolinska sjukhus Huddinge.  
- Phra Boonsee och Valy Lindström deltog med informationsbord på Hälsomässan anordnad av Umeå 
universitetssjukhus. 
För mer information se AV-rapporten 2018.  
 
Andlig vård i fängelser  
Rebecka Arman är projektsamordnare för projektet andlig vård i fängelser. Syftet med projektet är att, 
vid behov av samtal hos de intagna, besöka fängelser runtom i Sverige och eventuellt ordna 
meditations- och samtalstillfällen för de som är intresserade. Rebecka har arbetat med att ta fram 
informationsmaterial som kan distribueras till anstalter runtom i Sverige. 
 
Ungdomsprojekt  
Projektbeskrivningen av ett planerat ungdomsprojekt Vår plats i samhället har uppdaterats, 
projektsamordnare är Katja Panova. Syftet med projektet är att på ett konfessionsneutralt sätt, genom 
reflektionsträffar och meditationer ge ungdomar på folkhögskolor verktyg för att förebygga och hantera 
olika våldsuttryck som de kan möta i olika livssituationer, i skolan och sociala media.  
En annan del av arbetet med ungdomar som SBS har börjat undersöka är ungdomsverksamhet inom 
våra buddhistiska organisationer, med meditationer och ev. föreläsningar streamade på Internet.  



 
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) www.myndighetensst.se 
Trudy Fredriksson har deltagit i möten med SST-Rådet för beslut om statsbidrag. Katja Panova, Valy 
Lindström och Trudy Fredriksson har deltagit i SST:s samrådsmöten. Åsa E. Hole, handläggare på SST 
deltog i SBS styrelsemöte på Stockholm Buddhist Vihara den 17 september, som ett årligt 
återkommande tillfälle till utbyte av information och dialog mellan samarbetsparterna. 
 
Statsbidrag 
Den totala summan för statsbidraget för år 2018 uppgick till 636 550 kr, vilket var 71 402 kr mer än förra 
året. Bidragets storlek baserades på den inlämnade medlemsstatistiken från 2017 på 9733 personer. 
10% av statsbidraget (63 655 kr) var avsett för SBS centrala verksamhet och 90% (572 895 kr) har genom 
SBS fördelats till 14 medlemsorganisationer. 
  
Följande tre organisationer fick 25 000 kr i etableringsbidrag under 2018: Thaiföreningen 
Prakatbuddhakon i Borlänge, Wat Pah Sok Jai Föreningen i Brunflo och Buddhistiska föreningen i 
Lappland, Fredrika.  
 
GDPR - Dataskyddslagen 
Valy Lindström, Katja Panova, Eva Abrahmsén och Trudy Fredriksson deltog i GDPR-träffen i Alvik den 23 
augusti. Träffen anordnades av SST med syftet att informera trossamfunden om den nya GDPR-lagen. 
SBS informerade sedan medlemsorganisationerna om det.  
 
European Buddhist Union (EBU) www.e-b-u.org  
Trudy Fredriksson deltog i det årliga mötet för de Nationella Unionernas ordföranden i Bryssel den 2–4 
februari. Den 12–15 april anordnade EBU en konferens i stupan i Benalmadéna, Malaga. SBS delegation 
på konferensen bestod av Wendy Har, Katja Panova och Phra Boonsee Kongjok, där även Valy Lindström 
anslöt sig. De höll anförande, recitation och meditation kring konferenstemat ”Att sprida visdom och 
medkänsla i de europeiska samhällena”.  
Den 27 - 30 september deltog Katja Panova och Phra Ben i aktiviteter knutna till EBU:s årsmöte på 
Triratnas huvudcenter Adhisthana i England. Den 28 september handlade dagen om ungas roll för 
buddhismens framtid i Europa.  Den 29 september hölls själva EBU årsmötet och den 30 september 
diskuterades ämnet ”Etik och moraliskt beteende i buddhistiska organisationer”. Phra Ben deltog i 
diskussioner och möten med gruppen unga buddhister och kommer att ingå i projektet för 
ungdomsverksamheten inom EBU. 
 
United Nations Day of Vesak Celebration 
Katja Panova deltog som SBS delegat i den 15:e United Nations Day Of Vesak Celebrations den 25 - 27 
maj i Bangkok, Thailand under värdskap av Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) of 
Thailand. Årets tema var ”Buddhist Contribution for Human Development". 
 
Miljöfrågor 
Wendy Har ansvarar för miljöfrågor inom SBS och deltog i två möten med klustergruppen ”Vatten och 
Tro”. den 25 - 27 maj. De arrangerades av Stockholm International Water Institute (SIWI) Swedish Water 
House som arbetar med globala vattenfrågor med fokus på hållbarhetsmål nummer 6: rent vatten och 
sanitet. För att uppnå målet krävs inkludering och deltagande från olika aktörer i samhället. SBS inbjöds 
till dialog och diskussion om hur olika trossamfund bidrar till arbetet med SDG6 samt möjliga vägar för 
samarbete. 
 
Interreligiösa nätverk  
Trudy Fredriksson har deltagit i ett möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. 
Hon deltog också i styrelse- och rådsmöten med Sveriges Interreligiösa råd samt en samtalsdag för 
interreligiösa råd i Sverige. Dessutom i en panel kring boken ’Fred i religionens namn’ på Uppsala 
bibliotek. Trudy Fredriksson föreläste om hennes bidrag i samma bok hos Botkyrka interreligiösa råd. 
Eva Abrahmsén deltog i styrelse- och rådsmöten för Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS). 



Eva Abrahmsén, Phra Boonsee och Peter Milton m.fl. deltog i möten, Vandringar för vänskap och 
andra events som anordnades av Interreligiöst Fredsforum (IFF).  
Trudy Fredriksson och representanter från Buddharamatemplet i Karlstad deltog i samverkansmöten 
initierade av Karlstads kommun med stöd av SST. Syftet med möten var att utveckla det 
interreligiösa samarbetet med kommun, landsting och polisen. En ’Religionsbuss’ besökte templet 
vid tre tillfällen. Flera möten kring andlig vård hölls med chefer för landstinget och kommunen, 
besök gjordes på tempelhögtid och sjukhuskyrkan.  
Leif Magnusson m.fl. från Karma Yönten Ling har under året deltagit i det interreligiösa nätverket Coexist 
i Malmö stad.  
Katja Panova har deltagit i Göteborgs Interreligiösa Råd och Interreligiösa centrets möten och aktiviteter. 
Christina Sandell och Trudy Fredriksson deltog i Uppsalas kommuns nystartade Interreligiösa 
samverkansforum och Patcharaphorn Gustavsson deltog i Borlänges interreligiösa råd med deltagande i 
ett forskningsprojekt i samverkan med Högskolan Dalarna. 
Trudy Fredriksson var inbjuden till en middag hos ärkebiskopen Antje Jackelén i Uppsala med 
anledning av Sverigebesöket av den syrisk-ortodoxa kyrkans patriarken Ignatius Aphrem II.  
 
Övrigt 
SBS styrelse har dessutom behandlat många frågor från medlemmar, olika organisationer/institutioner 
och privatpersoner.  
 
 
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som på olika sätt har bidragit till verksamheten. 
 
 


