
 

 
Protokoll SBG styrelsemöte 
Datum: onsdag 26 januari 2022, kl. 18.30 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande i Zoom: Trudy Fredriksson, Eva Abrahmsén, Bhante Dhammaratana, 
Ashin Sobhana, Jina Woodburn, Valy Lindström, Wendy Har, Katja Panova, 
Wandee Boonplook och Rebecka Arman (adjungerad till mötet från kl. 19.00). 
      
 
1. Trudy öppnade mötet, som inleddes med en meditationsstund.   
2. Till ordförande för mötet valdes Trudy och till sekreterare Katja. 
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Föregående mötesprotokoll från 2021-12-17. Katja delade på skärmen och 

läste upp föregående protokoll. 
5. Dagordningen fastställdes. 
6. Eco Dharma.  
Wendy kommer att delta i Sveriges interreligiösa råds World Interfaith Harmony 
vecka och där presentera konceptet Buddhist Green Days den 3 februari. Trudy 
kommer vara en av talarna den 6 februari. SIR ger ut ett informationshäfte ”Om 
Tro och Miljö”. Trudy har mejlat ut en inbjudan till WIH-veckan, där det finns mer 
information och länk till anmälan. 
Rapportering om det nya SEE-FAB projektet 
Trudy informerade om EBU miljöprojektet ”Hållbar miljö på jorden för alla 
varelser” (Sustainable Environment on Earth for All Beings) och arbetsmötet den 
18 januari 2022. Per Bertilsson är expert på miljöfrågor. Han kommer att 
eventuellt söka medel för detta miljöprojekt. Tanken är att ungdomarna ska 
engagera sig i detta pilotprojekt. De erfarna äldre projektdeltagarna ska vara 
deras mentorer. 
Några ungdomar från burmesiska templet Tiratana, från BLIA och thaitempel i 
Fredrika är intresserade.  
Beslut:  Styrelsen godkände att miljögruppen kan söka projektbidrag. 
 
7. SST-frågor, bidrag och medlemsregister. 
Ansökan om organisationsbidrag 
Trudy delade skärmen med information om beviljat organisationsbidrag för år 
2022. SBG får totalt 820 599 kr i år från SST och inget extra coronabidrag. Vi 
hoppas dock äska mer bidrag som kompensation för ekonomisk förlust pga. 
coronasituationen och höjda elkostnader. Trudy arbetar i Sveriges Interreligiösa 
Råd tillsammans med andra representanter med en gemensam lobbying för att 
uppmärksamma behovet av ytterligare stöd. 



Eva har skickat ut faktura till medlemsorganisationerna för betalning av 
medlemsavgiften. Det är viktigt att betala in medlemsavgiften i tid, för att få 
statsbidraget utbetalt för 2022. 
 
Andra statsbidrag 
Det är också viktigt att alla medlemsorganisationer, som vill ta del av 
organisationsbidraget, skickar in medlemsstatistik till SBG senast 31 januari. Det 
finns möjlighet att söka bidrag för att tillgänglighetsanpassa sina lokaler för 
funktionshindrade. Bidraget är max 700 000 kr och kan sökas fram till 31 mars 
2022.  Trudy har mejlat information kring möjligheten att ansöka om bidrag för 
säkerhetshöjande åtgärder med följande länk till Kammarkollegiets hemsida:  
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/statsbidrag/ansok-om-
statsbidrag-for-sakerhetshojande-atgarder 
 
8. NAV - andlig vård i kriminalvården.  
Trudy har mailat all info om NAV till styrelsen inför kvällens möte. 
Rebecka berättade att SÄPO tidigare gjorde kontroller av de stödpersoner som 
skulle besöka fängelser för att ge andlig vård till de intagna. Nu kräver 
Kriminalvården att trossamfunden dessutom går över till att i egenskap av 
arbetsgivare skriva ett avtal mellan sig och NAV-medarbetarna. I detta fall är SBG 
en motpart och stå som garant, för att de buddhistiska representanterna som 
besöker fängelset är förordnade. Sveriges Kristna Råd (SKR) som samordnare för 
NAV har haft möte med SBG. SKR kommer att avsätta 10 000 kr som SBG kan 
fördela till NAV-stödpersoner som besöker intagna, resekostnaderna betalas av 
SKR därutöver.  

Rebecka ska göra mallar av rutinerna för olika ersättningar såsom arvode och 
resekostnader. Ashin Sobhana var intresserad att ingå i NAV-gruppen, han kan 
kontakta Rebecka om det. 

9. Buddhistisk dana genom skattsedeln. 
Katja berättade om att arbetsgruppen kring buddhistisk dana genom skattsedeln 
har haft flera arbetsmöten samt möten med KomMed, Katolska stiftet och andra 
organisationer, för att få fram ett kostnadsförslag för ett datasystem och 
administration av buddhistisk dana genom skattsedeln. 
 
10. Övriga frågor. 
Vesak och SASCE 11 juni 
Trudy har fått en fråga från SASCE om att arrangera en del av en dag till utbildning 
i säkerhet. SBG väntar med att lämna slutligt datum, tills man vet hur 
coronasituationen ser ut framöver. Trudy ställde frågan om möjlighet till 
ersättning av resekostnaderna till platsen för genomförande av utbildningen och 
väntar på svar. 



Valy och eventuellt Eva kan vara med och organisera Vesak-firandet. SBG behöver 
ha fler personer för att hjälpa till med det. Wat Santinivas kan vara ett bra 
alternativ gällande lokaler för Vesakfirande. 
 

11. Datum kommande styrelsemöten. Måndag 14 februari, kl. 18.30-20.30. Därefter 
är det ett konstituerande styrelsemöte 19 mars, i anslutning till SBG årsstämma. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justerat av: 
 
 
 
_____________________   _______________________ 
Katja Panova     Trudy Fredriksson 
Sekreterare      Ordförande 


