
Protokoll SBG styrelsemöte 
Datum: torsdag 28 oktober 2021, kl. 18.30 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande: Trudy Fredriksson, Jina Woodburn (till 19.30), Eva 
Abrahmsén, Chandra Nawaratne, Katja Panova, Bhante Sobhana, Bhante Dhammaratana, 
Wendy Har och Valy Lindström. 
      

 
1. Trudy öppnade mötet som inleddes med en stilla stund.  
2. Till mötets ordförande valdes Trudy och till sekreterare Katja.  
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Katja läste igenom föregående mötesprotokoll från 2021-09-29, som godkändes 
och lades till handlingarna. 
5. Dagordningen fastställdes. 
6. Frågor kring ansökan om avgiftshjälp. 
Skatteverket vill ha ett möte med SBG angående de praktiska frågorna samt kring ett 
digitalt medlemsregister. Trudy, Katja och Eva kommer att delta i mötet. 
Arbetsgruppen kommer att fortsätta med förberedelser för ett register och SBG 
väntar på beslut från regeringen angående avgiftshjälpen. 
7. SST-frågor, bidrag och medlemsregister.  
SST har bjudit in trossamfunden till ett informationsmöte 13 november gällande 
förslag om ändringar i regler för statsbidrag. Förslaget för regler om statsbidrag kan 
tidigast komma att börja gälla från mitten av 2022 eller början av 2023.  Kontroller av 
medlemsregistren genom granskning av en auktoriserad eller godkänd revisor kan 
komma att krävas. En revisor kan kosta kring 10 000 – 15 000 kr. beroende på 
trossamfundens medlemsantal. Det kunde eventuellt lösas genom att SBG skapar ett 
centralt dataregister över alla föreningar som uppbär statsbidrag, och kan ta 
kostnaden för att anlita en revisor som gör stickprov, så inte varje förening behöver 
betala för det.  
 
Det är viktigt för SBG att införa buddhistisk dana genom skattsedeln, då 
statsbidragens storlek från SST kommer att minska över tid, när allt fler tillkommande 
trossamfund ska dela på en bidragssumma som inte förväntas öka över åren. SST kan 
ha fler möten framöver om ändringar i regler för statsbidrag.  
Demokratiambassadör 
Valy planerar att hålla utbildningar om demokrati och organisering i svenska 
samhället på thailändska för thaitempel. Hon och Trudy har pratat med 
ambassadören, som ska fundera på hur de ska samarbeta med SBG om detta.   

8. Andlig vård och krisberedskap.  
Det fortlöpande arbetet med den andliga vården fortsätter. 
Seminarium för andlig vård 
Koordinatörerna har börjat planera för ett AV-seminarium kring mitten av december, 
som kommer att ske i samarbete med bl.a. EBU och thailändska ambassaden. 
Koordinatörerna återkommer med mer information om seminariets program. 



 
 
Chaiplancy 
EBU ska organisera nätverk i chaplaincy. Ett nätverk i England och Amsterdam, ska 
anordna en kurs för andliga vårdare med ett program som är godkänt av 
universitetet. Förra veckan fick SBG en förfrågan om deltagande i kursen och Katja 
har anmält sig till den utbildningen.  
 
Trudy har pratat med nationella samrådet för Sjukhuskyrkan om en gemensam 
grundutbildning i andlig vård för buddhister, muslimer och kristna. Utbildningen som 
är endast för munkar och lärare och inte för stödpersoner, kommer att genomföras i 
mars 2022 med två personer från SBG på plats och två online.  Vördade Sobhana, 
Prasadacharin, Phra Ben och Bhante Narada har tillfrågats och bekräftats delta. 
 

9. Nominering SST representanter och suppleanter.  
Till SST samråd föreslogs genom SBG:s centrala nominering Trudy och Katja.  
Beslut: styrelsen godkände förslaget att Trudy är representant och Katja är suppleant 
i SST samråd. 
a. NAV-andlig vård inom kriminalvården 
Rebecka gjorde en avstämning med Trudy om det pågående arbetet med NAV. Det är 
inte så stor förändring mot förra avstämningen. Det pågår diskussioner om att 
trossamfunden ska ha arbetsgivaransvar för vårdare som skickas ut från deras 
medlemsföreningar, med finansiering från kriminalvården, dock är det inte klart om 
det blir så. Broschyren om den andliga vården inom kriminalvården fortsätter att 
spridas i olika fängelser runtom i Sverige.  
b. Safer and Stronger Communities in Europe (SASCE) 
Trudy har informerat om SASCE-projektet på föregående styrelsemöte. Katja och Valy 
kommer att delta i en SASCE introduktionskurs online 6 november. Projektet handlar 
om bland annat säkerhet och brandskydd i templen och föreningslokaler. Säkerheten 
inbegriper kunskap om hur man skyddar sig mot inbrott och attacker. Efter kursen 
kommer Valy och Katja leda arbetet med säkerhetsfrågor inom SBG. 

10.  Övriga aktiviteter framöver.  
a. Eco-Dharma seminarium 
SBG har anordnat ett Eco Dharma seminarium i maj och ska ha ett nu på söndag. Eco 
Dharma arbetsgrupp består av Wendy Har, Sophie Carlér och Per Bertilsson. Trudy 
delade skärm med information om Net Zeroprojekt och berättade om det. Net Zero 
projektet kan komma att få EU-stöd och ska pågå i två år. Per kan ansvara för Eco 
Dharma projektet inom SBG och fler medlemsorganisationer kan tillkomma i 
projektet.  
11.  Kommande online sändningar. 
a. Kommande online sändningar 
Kommande online sändning sista tisdagen i november leds av Bhante Sobhana från 
det burmesiska templet Tiratana i Hjortkvarn.  I december har SBG Jul-uppehåll med 
online sändningar och i januari planerar Triratna att medverka.  Wendy ska fråga 
nunnan i BLIA om senare om kommande sändning efter januari 2022. 



 
 
 
b. Samrådsmöte medlemmar  
Trudy delade skärm och läste upp förslag till en inbjudan och program för SBG 
samrådsmöte.  
Beslut: Programförslaget godkändes av styrelsen.  
c. Workshop Demokrati i Sverige 100 år  
Trudy ber Valy återkomma med information om upplägg kring workshoppen. Valy 
återkommer med upplägget till Trudy, innan hon mejlar till ambassadören.   

12.  SBG – EBU arbetsgrupper 
Varje medlemsorganisation inom EBU ska åta sig att praktiskt jobba med någon av de 
pågående projekten. SBG arbetar inom följande områden: 
a. Eco Dharma/Net Zero – Wendy och Chandra kan undersöka hur de ska i 
arbetsgruppen samarbeta med organisationen Håll Sverige Rent. 
b. Interfaith action and dialogue 
c. Buddhist Action Month - fler personer kan vara med i det projektet. Chandra är 
intresserad att vara med i EBU-gruppen.  
d. SASCE – som redan nämnts i punkt 7 c i detta protokoll, kommer Valy och Katja 
leda säkerhetsarbetet inom SBG. 
e. European Youth Network.  
Phra Ben vill fortsätta med ungdomsprojektet i den gruppen i Sverige. Phra Ben, 
Bhante Sobhana och Wendy ska kolla med ungdomar inom sina respektive tempel om 
medverkan i projektet. 
Vi ska undersöka med medlemsorganisationerna, som kan vara med i 
arbetsgrupperna ovan, i första hand för SBG:s projekt.  
13. Övriga frågor – förfrågan om placering av LBGTQI, Safe Space logotype på SBG:s 
hemsida.  
Trudy delade ett mejl från EBU om att ha Safe Space Alliance logotype på SBG:s 
hemsida. Beslut: SBG ska placera en Safe Space-logo på sin hemsida och föreslår även 
till alla medlemsorganisationer att vara med. Chandra kan göra utkast till svensk 
översättning om LBGTQI som Katja kan granska.  
14. Datum kommande styrelsemöte: tisdag 7 december kl. 18.30 – 20.30. 
15. Mötet avslutades med att Bhante Sobhana och Bhante Dhammaratana reciterade 
en bön för allas lycka och välgång.  
 
 
Vid protokollet:     Justeras av: 
 
 
 
_______________     _____________ 
Katja Panova      Trudy Fredriksson 
Sekreterare      Ordförande 


