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Protokoll årsstämma Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) 
Datum: 12 juni 2021, kl 14.00 – 16.00.  
Plats: Online via Zoom  

Närvarande på Zoom:  
 
Buddha Saddha Dhamma förening – Sompan Lööf, Sonny Lööf, Penprapa Paluka, Phakin Chaiyasit 
Buddhistiska Föreningen i Lappland, Sverige – Valy Lindström, Prapapai  
Buddhistiska gemenskapen Triratna – Peter Milton 
Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen – Trudy Fredriksson 
Buddha’s Light International Association (BLIA) – Har Pick Sieng Wendy 
Buddhistiska Viharaföreningen – Bhante Kirindigalle Dhammaratana  
Nayake Maha Thera, Chandra Nawaratne, Mahinda Weerasingha  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige – Ashin U Sobhana, Than Than de Keiser, Myo Myat Kiau  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg – Ekaterina (Katja) Panova, Åsa Friggeråker 
Karma Yönten Ling – Leif Magnusson 
Ludvika Theravadabuddhistiska förening – Lennart Löfgren 
Sakya Changchub Chöling – Eva Abrahmsén 
Thaiföreningen Prakatbuddhakon i Borlänge – Patcharaporn (Pia) Gustavsson  
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Värmdö – Phra Maha Boonthin 
Vipassanagruppen – Christina Mankovsky  
Vietnamesiska Kultur & Buddhistförbundet – Daniel Pham 
Vipassanagruppen – Christina Mankovsky  
Wat Buddhasothorn, Uppsala – Chutinthon Hemachandra, Poolsok Hemachandra 
Wat Pah Sokjai – Bo Wagenius 
Wat Sanghabaramee, Phanni Simawong, Fredrik Zachrisson 
Wat Santinivas, Haninge – Stephen Höglund, Arunne Sudnangarm (Nina), Aphisara (Noi) Wetterqvist, 
Phra Vikran Sornvattana, Phra Baidika Dechthisak Kanta 
Zenbuddhistiska Samfundet – Jina Woodburn  
 

1. Trudy Fredriksson öppnade mötet.  
2. Till årsmötets ordförande valdes Trudy Fredriksson och till sekreterare Ekaterina (Katja) Panova. 
3. Till justerare valdes Daniel Pham och Sompan Lööf. Lennart Löfgren valdes till rösträknare.  
4. Årsstämman var behörigt utlyst.  
5. Dagordningen fastställdes. 
6. SBG:s verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen presenterades.  
7. Revisorernas berättelse över SBG:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret lästes upp. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. SBG:s styrelse har fått ansvarsfrihet gällande förra årets verksamhet. 
9. Frågor om medlemskap. Nya medlemsorganisationer i SBG vänner under 2020 är Vietnamesisk kultur- 

och buddhistförbund i Stockholms län, och hittills under 2021 Rangjung Yeshe, en tibetansk buddhistisk 
förening i Stockholm.  

10. Anmälan av medlemsorganisationens representanter och suppleanter för det kommande 
verksamhetsåret. Ändringar i kontaktinformation och nytillkomna representanter, suppleanter eller kassörer 
ska snarast mejlas till katja@sverigesbuddhister.se. 

11. Inlämnande av medlemsorganisationernas verksamhetsberättelser. Alla medlemsorganisationer ska 
skicka in sina verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkning för 2020 samt årsmötesprotokoll för år 
2021 till SBG senast 15 september. Ett utskick med påminnelse kommer innan hösten.  

12. Val av ny styrelse. Patcharaporn Gustavsson redogjorde för valberedningens arbete. Alla i den nuvarande 
styrelsen har svarat ja till att fortsätta, förutom Aphisara (Noi) Wetterquist (Wat Santinivas). Phra Ben 
Ataphong Molén (Wat Pah Sokjai) kunde fortsätta men erbjöd sin plats om så behövdes. Valberedningen 
föreslår därmed Wandee Boonplook från Wat Santinivas och Ashin U Sobhana från Burmesiska 
Buddhistföreningen Sverige, Burmesiska Buddhistföreningen Sverige för nyval till styrelsen.  

 



 
Protokoll SGB årsstämma, 12 juni 2021 

      2 av 3 
 

Årsmötet godkände valberedningens följande förslag till SBG styrelse för år 2021: 
Ordförande: Trudy Fredriksson (Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen) - omval 
Vice ordförande: Bhante Kirindigalle Dhammaratana Nayake Maha Thera (Buddhistiska Viharaföreningen) 
– omval 
Kassör: Eva (Sakya Changchub Choling) – omval 
Sekreterare: Ekaterina Panova (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg) – omval 
Ashin Sobhana (Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Tempel) – nyval 
Har Pick Sieng Wendy (Buddha’s Light International Association) - omval 
Valy Lindström (Buddhistiska Föreningen i Lappland, Sverige – omval 
Jina Woodburn (Zenbuddhistiska Samfundet) – omval 
Wandee Boonplook (Wat Santinivas) - nyval 

13. Val av två ledamöter till valberedning. Till valberedare valdes Leif Magnusson och Patcharaporn (Pia) 
Gustavsson. 

14. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.  
Till revisor valdes Olof Eriksson. Ingen revisorssuppleant valdes på mötet. 

15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.  
Verksamheten fortsätter i samma linje som presentationen i verksamhetsberättelsen över 2020 samt ansökan 
om Buddhistisk dana. Eva redogjorde för budgetläget för det kommande verksamhetsåret. 

16. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.  
Styrelsen föreslog samma medlemsavgift som året innan, dvs 2000 kr för medlemsorganisationer som 
uppbär statsbidrag och 1000 kr för de som inte har statsbidrag. Beslut: Årsstämman godkände förslaget. 

17. Förslag på förtydligande i inledningen till SBG stadgar (se bilaga till protokollet, punkt 1). 
Beslut: Förslaget presenterades och godkändes av årsstämman. 

18. Förslag på ändring i SBG:s kompletterande riktlinjer gällande krav på kvalificeringstid för ordinarie 
medlemskap - organisationer och förtydligande i inledningen (se bilaga till protokollet, punkt 2a och 2b). 
Beslut: Förslaget presenterades och godkändes av årsstämman. 

19. Förslag på SBG:s kompletterande riktlinjer för SBG vänmedlemskap - organisationer (se bifogat 
dokument med kompletteranderiktlinjer för SBG vänmedlemskap - organisationer).   
Beslut: Förslaget presenterades och godkändes av årsstämman. 

20. Buddhistisk dana genom Skatteverket 
Peter Milton informerade om möjligheten till att vara med i buddhistisk dana genom skattsedeln och 
styrelsen svarade på frågor kring buddhistisk dana. 
Beslut: Årsstämman har beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om uppbördshjälp (dvs. buddhistisk 
dana genom skattsedeln) hos Kulturdepartementet. Flera medlemsorganisationer har redan angett att de vill 
ansluta sig till systemet med buddhistisk dana om ansökan beviljas. 

21. Skattefallet 
Jina Woodburn hade nöjet att framföra det glädjande beskedet att Förvaltningsdomstolen har dömt till 
förmån för templet Wat Pah Sokjai. Domstolen har bifallit templets överklagande om de av Skatteverket 
påförda arbetsgivaravgifterna. Skatteverket åläggs att betala tillbaka en del av rättegångskostnaden på 
150 000 kr. Om Skatteverket inte överklagar Förvaltningsrättens beslut innan 4 augusti, kan denna summa 
fördelas åter till de buddhistiska organisationerna som donerat till insamlingen för att täcka 
advokatkostnaderna, proportionellt mot vad de bidragit med.  

22. Övriga aktuella frågor, inga övriga frågor. 

Bhante Dhammaratana och andra munkar från Stockholm Buddhist Vihara reciterade buddhistiska välsignelser 
för alla varelsernas välmående och lycka.  

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Ekaterina (Katja) Panova  Trudy Fredriksson Sompan Lööf  Daniel Pham 
Sekreterare    Ordförande   Justerare  Justerare 
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Bilaga till protokollet för SBG årsstämma, 12 juni 2021. 
 
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.  

 


