
SBG styrelsemötesprotokoll 
Datum: onsdag 21 april 2021, kl. 18.00 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande på Zoom: Jina Woodburn, Eva Abrahmsén, Trudy Fredriksson, 
Katja Panova, Valy Lindström, Somprao och Arunnee Sudnangarm (Wat Santinivas). 

       
1. Trudy öppnade mötet.  
2. Trudy valdes till mötets ordförande och Katja till sekreterare. 
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Katja läste upp det föregående mötesprotokollet från 2021-03-10. 
5. Dagordning fastställdes. 
6. SST-frågor 

SST-frågorna har behandlats på föregående mötet, inget nytt har tillkommit. 
7. Förslag medlemsdana. 

Den 8 april anordnade SBG ett informationsmöte om hjälp från staten med uppbörd av 
medlemsavgiften genom skatten. Alla medlemsorganisationer fick både inbjudan till mötet 
och skriftlig information innan det. Mustafa Setkic från Bosniska islamiska församlingen 
berättade hur de arbetar med skatteuppbörden inom sin organisation. Deltagare kunde 
ställa frågor och få större klarhet i vad medlemsdana innebär i praktiken. 
Styrelsemedlemmarna och samtalade om reaktionerna i deras respektive förening 
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp med Katja, Valy, Denise Vestin och Peter Milton som ska ta 
fram all nödvändig information för medlemsdana. 
Trudy visade en Power Point-presentation, som Denise hade förberett med 
sammanfattande, lättläst information om medlemsdana. Trudy framförde förhoppningen 
att åtminstone några föreningar vill vara med i uppbördssystemet och att vi därmed på 
årsmötet kan ta beslut om att påbörja processen med ansökan om skatteuppbördshjälp 
hos Skatteverket. 
Beslut: styrelsen godkände upplägget ovan som ett bra förslag kring vidare arbete med 
frågan om medlemsdana.  

8. Årsstämman 12 juni online. 
Patcharaporn (Pia) Gustafsson har inledd valberedningsarbetet. Bokslutet är klart och ska 
tillsammans med verksamhetsberättelsen godkännas på nästa styrelsemöte.  
Aktiviteter framöver:  
Online sändningar 
Nästkommande sändning är tisdag 27 april. Phra Maha Boonthin har inte möjlighet att leda 
meditationen, Valy meddelar inom kort namnet på munken som gör det i hans ställe. 
Undervisningen blir på engelska. 
Vesak 
I det senaste nyhetsbrevet bad vi medlemsorganisationerna skicka in Vesakhälsningar på 
video på max 10 minuter var. Dessa kommer sedan att visas online på Zoom den 25 maj, 
dagen SBG planerar att fira årets Vesak. 
Buddhist Green Days 
Vi har i nyhetsbrevet även inbjudit våra medlemsorganisationer att delta i en Buddhist 
Green Day-seminarium, som handlar om miljön. Seminariet kommer att genomföras online 
den 9 maj.  

 
8a.  Andlig vård och krisberedskap 

Koordinatörerna Trudy och Katja fortsätter med sitt arbete med den andliga vården. Ett 
AV-seminarium som är öppet för alla planeras längre fram i år. 



Andlig vård i kriminalvården 
Broschyrerna om den buddhistiska andliga vården i kriminalvården har skickats ut till 
fängelserna runtom i landet.  
Coronasituationen 
Max 8 personer både utomhus och inomhus gäller fortfarande vid olika event. Flera tempel 
har gått ut med att man måste beställa tid, innan man kan besöka templet. 

9. Medlemsfrågor 
Trudy har haft möte med Yeshin Norbu i Stockholm, och talat med Rangjung Yeshe. Båda 
tibetanska buddhistiska organisationerna är intresserade av medlemskap i SBG. 
Även fler medlemmar inom kategorin privatpersoner har tillkommit. 

10. European Buddhist Union (EBU) 
Buddhist green days (BGD) 
Wendy, Sophie Carler och Trudy ingår i SBG’s arbetsgrupp Eco Dharma. Den 9 maj anordna 
de seminariet Buddhist Green Days online, och ska lyfta fram initiativet också under EBU’s 
Buddhist Action Month i juni. Vi kommer snart att skicka mer information on BGD och hur 
man anmäler sig för deltagande. 
EBU konferenser om andlig vård 
Lördagen den 24 april anordnar EBU ett online seminarium om Death and Dying. Från SBG 
kommer Trudy, Valy, Katja och Wendy att delta. På söndag 25 april arrangerar EBU även en 
konferens om chaplaincy. I den deltar Phra Ben, Bhante Sobhana, Trudy och Katja.  

11. Interreligiös verksamhet. 
IRIS i Stockholm kommer att ha medlemsmöte på Zoom med sina 18 medlemsföreningar. 
När det gäller Sveriges Interreligiösa Råd (SIR), är Trudy med i gruppen som arbetat med 
Fredsboken. Trudy skickar gärna några gratis exemplar av Fredsboken till de som vill ha. SIR 
vill få med de lokala interreligiösa grupper och råd i sitt nätverk. I år anordnas ett 
seminarium igen, där lokala interreligiösa grupper från Malmö, Göteborg, Umeå och 
Stockholm inbjuds att delta. SIR har även börjat arbeta med miljöfrågor och kommer att 
skicka ut en broschyr om sitt miljöarbete. 

12. Övriga frågor.  
Somprao hade två frågor. 
1) Hon ber oss mejla informationsmaterialet kring medlemsdana, eftersom hon inte 

kunde hitta mejlet. Wat Santinivas är positiva kring medlemsdana, men vill veta mer.  
2) Fråga om statusen för skattefallet hos Wat Pah Sokjai. Enligt Jina har domstolen 

meddelat att de kommer ta beslut endast genom den dokumentation de har om 
skattefallet och inte genomföra rättegången fysiskt. WPS fall ligger fortfarande i kö för 
ett domstolsbeslut, efter de mer brådskande fallen som inte kan vänta.  

13. Datum kommande styrelsemöte. 
Måndag 10 maj, kl. 18.30-20.00. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
Katja Panova      Trudy Fredriksson 
Sekreterare      Ordförande 


