
 
Protokoll SBG styrelsemöte 
Datum: tisdag 3 februari 2021, kl. 18.00 – 20.30  
Plats: Zoom-möte 
 
Närvarande på Zoom:  
Styrelseledamöter: Trudy Fredriksson, Eva Abrahmsén, Bhante Dhammaratana, Katja Panova, Valy 
Lindström, Jina Woodburn. 
Övriga: Bhante Sobhana, Mahinda Weerasinghe, Chandra Nawaratne, Stephen Höglund och Denise 
Vestin. 
       
1. Mötets öppnande. Trudy öppnade mötet med en meditationsstund. 
2. Till mötets ordförande valdes Trudy Fredriksson och till sekreterare Katja Panova. 
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Föregående mötesprotokoll. Katja läste upp föregående mötesprotokoll från 2020-11-03. 
5. Dagordning fastställdes.  
6. SST, statsbidragsfrågor 

Medlemsstatistik  
Många medlemsorganisationer har skickat in statistikredovisning. Eva ber uppmärksamma, att hon 
endast hör av sig om hon inte fått in handlingarna eller om något behöver kompletteras.  
Beviljat statsbidrag inklusive extra coronabidrag 2021 
SST har beslutat att betala ut 1 012 358 kr i statsbidrag till SBG. I den summan ingår även extra 
corona-bidrag för 2021. Bidraget fördelas sedvanligt enligt antalet redovisade medlemmar i varje 
medlemsorganisation. 
Statsbidrag genom skatteavdrag hos medlemmar.  
Tidigare var det kostsamt att delta i arrangemanget genom Skatteverket. Det kostade 75 000 kr i 
grundavgift och 21 kr per medlem i avdrag från varje inbetalad hundralapp tidigare. Nu är 
grundavgiften borttagen och ett trossamfund betalar endast 9 kr/medlem. Avgiften baseras på en 
persons årsinkomst och det är helt frivilligt att vara med och ge sitt medgivande till skatteavdraget.  
Trudy presenterade en blankett för medgivande på skärmen i Zoom. Hon förklarade även hur 
fördelning kan komma att ske till olika föreningar beroende på hur många som deltar i att bidra 
genom skatt i en viss förening.  Fördelningen skulle kunna ske genom två kategorier. Enligt 
bifogade länkar vi tittade på för Skatteverkets presentation av trossamfund som redan är med i 
skatteavdragssystemet, blir det betydligt högre belopp till trossamfunden och deras lokala 
föreningar. 
https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/avgifttillandratrossamfund
/avgifterochstorlekpasamfunden.4.233f91f71260075abe8800071843.html   
Beslut: Styrelsen godkänner att Trudy, Eva och Katja förbereder en presentation och förslag på 
utformning av fördelning, som ska tas upp på SBG årsmöte. 

7. Skattefallet. WPS skattefall står högst upp på Förvaltningsrättens väntelistan över icke-brådskande 
frågor. Domaren angav att hon kommer att gå igenom skattefallets handlingar och avgöra om hon 
endast med hjälp av dokumentationen i fallet kan göra en bedömning kring de fakta som 
överensstämmer med våra påståenden. Om hon kan göra det, kommer vi inte att behöva en 
muntlig förhandling. I så fall kommer domaren kunna fatta en dom baserad på lagar som gäller. 
Därför måste vi invänta att domaren kontaktar Johan. 

8. Aktiviteter framöver. 
Online sändningar: Enligt SBG:s stadgar ska trossamfundet anordna gemensamma meditationer 
och samlingar i lämplig form (online eller fysiskt). SBG har därför börjat med online-sändningar från 
medlemsorganisationerna. Fler medlemmar kan gärna höra av sig vid intresse. 
Årsmöte:   
Beslut om datum och tid: 12 juni 2021, kl. 14.00 – 16.00. Årsmötet ska genomföras online.  
Vesak: 26 maj 2021. Ett förslag är att varje tempel kan inför Vesak spela in en sändning och tex 
lägga upp på SBG hemsida. På Vesakdagen kan man spela upp det inspelade materialet. Tempel 
och center får gärna komma med förslag på innehåll. Genom online sändningar kan fler delta i 
Vesakfirandet och även andra aktiviteter oberoende av var man befinner sig geografiskt. Ett 
område som har stor potential att utvecklas.  
Green Buddhist Action:  SBG deltar i EBU:s projekt för klimatet - Eco Dharma. Wendy har lämnat in 
ett bra förslag på upplägg för en Green Buddhist Action day, en dag i veckan då man äter endast 



vegetarisk mat, vilket ev. kan utökas allteftersom. Denise erbjöd sig tillfråga Sophie från KTG att 
delta i klimatarbetet inom SBG och EBU. 
EBU kommer i juni att genomföra en Buddhist Action Month med aktivitet den 5 juni 2021.  
Seminarium andlig vård: koordinatörerna för andlig vård Trudy och Katja förbereder och 
återkommer med ett förslag på upplägg och innehåll för ett öppet AV-seminarium i vår, som fler 
kan delta i. 

9. Hemsidan. Katja redogjorde för nytillkomna sidor på SBG hemsida. Bland annat en flik på engelska 
med introduktion av SBG och en undersida för online-sändningar.  Hemsidan fortsätter att utvecklas 
och anpassas efter behov. 

10. Andlig vård och krisberedskap.  
AV utbildning 
Trudy har tillfrågat Sjukhuskyrkans samverkansgrupp om deras utbildning i andlig vård skulle kunna 
passa våra kontaktpersoner. Det handlar om steg 1 som allmän grundutbildning, som är tänkt att 
kunna vara tillgänglig för andliga vårdare oavsett tro. EBU planerar i framtiden också en chaplaincy 
utbildning som SBG kontaktpersoner skulle kunna delta i. Vi fortsätter även vårt samarbete med 
professorn Valerie DeMarinis kring programplanering som är relevant för Sverige. BAV-
arbetsgruppen återkommer med ett slutligt förslag till styrelsen. Denise har förslag på bra verktyg 
för online utbildningar.  
Andlig vård i kriminalvården. En broschyr har tagits fram av koordinatorn Rebecka och tryckts och 
distribuerats av Nämnden för andlig vård i Kriminalvården NAV. Spridningen inom SBG ska Rebecka 
ordna. 
Coronasituation. Katja och Trudy som även är koordinatörer i krisberedskap uppdaterar alla 
regelbundet om corona-läget och eventuella nya restriktioner.  
Medlemsfrågor. Några föreningar har frågat om de kan bli ordinarie medlemmar. Vi 
rekommenderar dem att börja med att bli vänmedlemmar i början. De som redan är knutna till en 
förening som är ordinarie medlem kan söka etableringsbidrag.  

11. Miljöfrågor. Vi strävar efter att tillsammans med alla medlemsföreningarna utöka 
miljömedvetenheten i Sverige även bland buddhister. I de senaste nyhetsbreven har vi haft artiklar 
om ECO Dharma, bland annat en video från Världsnaturfonden WWF där Bhante Sobhana deltog 
genom SBG:s förmedling. Se också punkt 8 om förslag Green Buddhist Action. 

12. EBU: möten, samverkan i arbetsgrupper. 
EBU har utvecklats de senaste åren och många arbetsgrupper har startat, tex Regnbågs-Dharma, 
miljö/klimatarbete, interreligiöst arbete, ungdomsarbete o dylikt. Katja och Trudy kommer att delta 
i chaplaincy nätverket. Egil (Norge) och Trudy ansvarar för arbetet att involvera asiatiska buddhister 
i EBU:s verksamhet. Wendy deltar i EBU:s miljögrupp. BLIA är tillfrågad att bli medlem i EBU. Varje 
Nationell Union (NU) ska vara med och bidra i någon av arbetsgrupperna för god dynamik.  

13.  Interreligiös verksamhet. 
Eva berättade om att den stora moskén på Medborgarplatsen har upplåtit sina lokaler för 
vaccinering av befolkningen. Eva kommer att skicka till styrelsen två protokoll från IRiS 
styrelsemöten. Trudy meddelade att SIR nyligen har haft sitt årsmöte och att hon kommer 
vidarebefordra deras verksamhetsberättelse till SBG styrelse. Trudy är med i arbetsgruppen kring 
boken Fred i Religionens namn. Trudy deltog i webinar igår, som handlade om Interfaith Harmony 
Week. SIR har nu kommit igång ordentligt med sin verksamhet. 

14. Övriga frågor. 
Trudy deltar i möten med Partsgemensamt Forum några gånger om året. Inom kort skickar Trudy 
en rapport om det. 

15. Datum kommande styrelsemöten fastställdes till onsdag 10 mars, kl. 18.00 – 20.30. 
16. Mötet avslutades med att Bhante Dhammaratana och Bhante U Sobhana reciterade en bön för 

allas hälsa, lycka och välgång.  
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