
 
 
SBG styrelsemötesprotokoll 
Datum: fredag 17 december 2021, kl. 18.30 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande i Zoom: Trudy Fredriksson, Bhante Dhammaratana, Ashin 
Sobhana, Wendy Har, Wandy Boonplook, Eva Abrahmsén, Katja Panova, Valy Lindström och Jina 
Woodburn.  
      
 

1. Trudy öppnade mötet, som inleddes med en kort meditation. 
2. Till mötets ordförande valdes Trudy Fredriksson och till sekreterare Katja Panova. 
3. Mötet är behörigt utlyst. 
4. Föregående mötesprotokoll: Katja läste upp föregående mötesprotokoll från 2021-10-28, 
protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
5. Dagordningen fastställdes. 
 
6. SST-frågor, bidrag och medlemsregister. 
Trudy har skickat ett gruppmejl till medlemsorganisationerna med instruktioner om ansökan om 
organisationsbidrag 2022 och medlemsstatistiken över 2021. Ansökan ska skickas till Eva 
Abrahmsén senast 31 januari 2022.  
 
7. Buddhistisk dana genom skattsedeln.  
Kulturdepartementet meddelade SBG i november 2021 att regeringen har godkänt vår ansökan om 
buddhistisk dana genom skattsedeln. SBG:s kansli har haft ett möte med Skatteverket, som ville 
veta hur vi tänker genomföra de praktiska delarna kring införandet av dana och informerade om de 
administrativa rutinerna kring uppbördshjälpen. Arbetsgruppen jobbar vidare med detta och 
Katolska stiftet kan stödja SBG i det arbetet. Vi siktar på att ha ett förslag utarbetat för årsstämmans 
godkännande. Det inbegriper kostnaden för genomförandet och skötsel av systemet.  
 
8. Andlig vård och krisberedskap.  
Uppföljning av AV-seminarierna 
SBG har i samarbete med den thailändska ambassaden i Stockholm och Europeiska Buddhistiska 
Unionen (EBU), genomfört ett öppet seminarium lördag 11 december. I det seminariet deltog ca 90 
personer från Europa, men även från Japan, Thailand, Italien, Taiwan, Australien och USA. Temat 
var ”Buddhist Spiritual Care in different cultural contexts”. 
Den 12 december följde ett fördjupningsseminarium på samma tema som dagen innan. Alla 
deltagare och våra mejllistor kommer att få videoinspelningarna från seminarierna. Vår förhoppning 
är att fördjupa vårt samarbete med de som medverkat. Samarbetet gäller även utbildning i andlig 
vård, som vi hoppas att fler thailändska tempel ska ansluta sig till.  
 
AV i kriminalvården.  
Rebecka och Trudy kommer att ha ett möte med Sveriges kristna råd som ansvarar för 
samordningen (NAV), om nya bestämmelser som eventuellt kommer att införas.  
 
Coronarestriktioner. 
SBG har i det senaste utskicket informerat om de skärpta restriktionerna som infördes 8 december. 
Länsstyrelserna har ansvaret för att kontrollera att restriktionerna efterlevs.  
På hemsidan finns en egen flik med uppdateringar om restriktionerna och om COVID-19 situationen 
som alla ledare i föreningarna uppmanas att följa, och kan hänvisa länsstyrelsen till. SBG följer 
utvecklingen och uppdaterar vid behov. 
 



 
 
 
9. Övriga aktiviteter 2022 
Vinterpaus i online sändningar 
Pga. för lite intresse för onlinesändningarna under hösten föreslog Trudy att SBG ska göra ett 
uppehåll under våren 2022 för att till hösten ta ställning om eventuellt återupptagning av 
sändningarna.  
Beslut:  styrelsen godkände förslaget om paus i online-sändningarna. 
 
10. Årsmöte 
Trudy föreslog att tidigarelägga årsstämman, eftersom SBG behöver ta beslut om de administrativa 
turerna kring buddhistisk dana tidigt på året, för att vi ska kunna arbeta vidare med förberedelserna 
inför Skatteverkets sista datum för all inlämning, den 1 november 2022.  
Beslut: Årsstämman ska hållas lördagen 19 mars 2022, kl. 14.00 – 17.00. Trudy mejlar ut en 
inbjudan senast den 19 december. 
 
11. Vesak-firandet 
År 2022 kommer Vesak att vara den 16 maj. SBG kan genomföra Vesak 11–12 juni 2022 t.ex. i någon 
av templen. Wendy kan höra med nunnan på BLIA om det är möjligt att genomföra högtiden hos 
dem. Jina poängterade vikten av att ta hänsyn till pandemins utveckling och om möjligt fira 
högtiden utomhus samt i mindre grupper på olika platser i landet vid samma tid, med 
Zoomsändning från varje plats.  
Det vore önskvärt med en Vesak-kommitté. Valy kan börja med planering av hur vi kan arrangera 
högtiden och återkomma med förslag på upplägg till nästa styrelsemöte.   
 
12. Föreningskurs 
I samband med SST:s satsning på demokrati, behöver även SBG arbeta med att inkludera 
föreningarna, vilket är också en form av demokratiarbete. Thaitemplen har mycket administration i 
sina föreningar och det är viktigt att den fungerar. Därför vill SBG anordna en kurs i 
föreningsadministration, i första hand som stöd för de thailändska templen, med tolkning till 
thailändska.  Förslaget är en utbildning på några timmar i månaden under ett antal månader. 
Beslut: styrelsen godkände förslaget att en arbetsgrupp, bestående av Valy, Eva och Trudy arbetar 
med en planering av kursen och återkommer till styrelsen med ett förslag till utformning. 
 
13. Eco Dharma 
SBG och EBU samarbetar inom Eco Dharma där ett nytt projekt har initierats. Trudy har talat med 
Phra Ben om att en ungdomsgrupp kunde delta i projektet. Yoshin, som ingår i EBU arbetsgruppen 
föreslog att en högskolestudent skulle kunna hjälpa till i projektet som en del av sitt examensarbete. 
Eco Dharmagruppen kan sammankallas i början av januari 2022 för en online träff för vidare 
information och steg framåt. Wendy kan kolla med sitt tempel om det finns ungdomar som är 
intresserade av att vara med. Även andra medlemsorganisationer med ungdomsgrupper kan 
tillfråga sina unga om deltagandet i projektet. 
 
14. SASCE – Safe and secure communities in Europe 
SASCE:s säkerhetsambassadörer Katja och Valy deltog i november i ett informationsmöte kring EBU-
projektet. Vidare planering sker under våren 2022 och SASCE fortsätter fram till våren 2023 i de 
länder som anmält sitt intresse. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
15. Övriga frågor 
Nya vänorganisationer, flik på hemsidan. 
SBG har haft ett samrådsmöte den 28 november för alla sina medlemskategorier. Mötet var 
uppskattat och vi har fått fler vänmedlemmar efter det, både som organisationer och 
privatpersoner. Katja samlar in uppgifter från vänorganisationer för presentation i en egen flik på 
SBG:s hemsida.  
 
Pengar åter för donation till skattefallet WPS.  
Eftersom Wat Pah Sokjai har vunnit fallet kring skattetvisten, ska Skatteverket betala tillbaka 
150 000 kr till SBG. Som SBG har kommit överens om tidigare, kommer Eva att betala tillbaka 
donationerna, procentuellt mot vad organisationen har skänkt till advokatkostnaderna.  
 
16. Datum kommande styrelsemöten 
Onsdag 26 januari 2022, kl. 18.30 – 20.30.  
 
17. Mötet avslutades 
Bhante Dhammaratana och Ashin Sobhana avslutade mötet med en recitation för allas lycka och 
välgång.  
 

 

Vid protokollet:      Justerat av: 

 

__________________________    ___________________________ 

Katja Panova      Trudy Fredriksson 
Sekreterare       Ordförande 


