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Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)   
Org. nr. 252004 - 9566 
 

 
 
Verksamhetsberättelse för år 2020 
 
SBG:s 22 medlemsorganisationer 
BLIA Sweden - Buddhas Light International Association, Stockholm chapter  
Buddha Saddha Dhamma, Wat Pha, Göteborg 
Buddhistiska Föreningen i Lappland Sverige, Buddharama Tempel, Fredrika  
Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen 
Buddhistiska gemenskapen Triratna  
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple, Hjortkvarn  
Föreningen 3Juveler, Stockholm  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö/Lund, Karma Yönten Ling  
Ludvika Theravadbuddhistiska förening, Samnak Song, Ludvika 
Dharmaföreningen Sakya Changchub Chöling  
Svenska Soto-Zenföreningen  
Thaiföreningen Prakatbuddhakon, Borlänge  
Thailändska Buddhistiska föreningen, Buddharama Tempel, Värmdö  
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet  
Wat Buddhasothorn Förening i Uppsala 
Wat Pha Sokjai, Brunflo 
Wat Sanghabaramee, Eslöv 
Wat Santinivas, Haninge  
Zenbuddhistiska Samfundet  
 
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) har från 1 januari 2020 påbörjat sitt första verksamhetsår, 
efter att ha blivit godkänd som ett registrerat trossamfund av regeringen. 
 

Styrelsens sammansättning 
Trudy Fredriksson, ordförande (Buddhistiska gemenskapen - Karme Tenpe Gyaltsen) 
Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viharaföreningen) 
Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling) 
Ekaterina (Katja) Panova, sekreterare, (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg) 
Phra Ben Athaphong Molen, ledamot (Wat Pah Sok Jai) 
Wendy Har Pick Sieng, ledamot (Buddhas Light International Association, Stockholm chapter)  
Valy Lindström, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige) 
Jina Woodburn, ledamot (Zenbuddhistiska Samfundet) 
Aphisara (Noi) Wetterquist, ledamot (Wat Santinivas) 
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SBG-möten  
Sveriges buddhistiska gemenskap har haft sex styrelsemöten under 2020 samt en årsstämma som 
alla, utom årets första styrelsemöte, genomfördes online.  
 

Vesakfirande och andlig vårdkonferens 
Den 16 maj planerade SBG en Vesakceremoni och ett seminarium i andlig vård Buddhismens syn på 

liv och död på Etnografiska museet i Stockholm. Pga pandemin fick seminariet flyttas fram till 

november och genomföras online. 

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)  
Trudy har deltagit i möten med SST-Råd för beslut om statsbidrag och i SST:s samrådsmöten. Trudy 
och Katja deltog även i flera krishanteringsmöten med SST och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), som handlade om hantering av Covid-19 situationen och fortlöpande 
uppdateringar av läget. 
 
Statsbidrag 
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) har blivit registrerat som trossamfund av Kammarkollegiet 
2019 och har från och med 1 januari 2020 blivit godkänt av regeringen att erhålla och fördela 
statsbidrag till medlemsorganisationerna.  
 
Den totala summan för det ordinarie statsbidraget år 2020 uppgick till 799 396 kr, vilket var 81 400 kr 

mer än år 2019. Bidragets storlek baserades på den inlämnade statistiken över medlemmar och 

övriga registrerade deltagare under 2019 på 10 161 medlemmar och övriga registrerade deltagare. 

10% av statsbidraget (79 940 kr) var avsett för SBG centrala verksamhet och 90% (719 456 kr) har 

genom SBG fördelats till 18 medlemsorganisationer. SBG mottog ett extra corona-bidrag på 329 207 

kr som fördelades i november. 

Andlig vård (AV) och krisberedskap (KB)  
Katja och Trudy hade fortsatt 40% tjänster som buddhistiska koordinatörer för den andliga vården i 
Sverige. Sammanlagt betalade SST ut 480 000 kr för hela AV-projektet varav 20 000 kr för utbildning.  
Trudy representerade SBG i Sveriges kristna råds nationella samråd för andlig vård.  
 
Fokus på hantering av corona-situationen 
Den buddhistiska andliga vården har under 2020 till största delen fokuserat på att hantera den 
krisartade situationen som uppstod i början av året i samband med coronapandemin. Det har 
inneburit intensifierade insatser periodvis under året. Det gällde olika slags kommunikation med 
stödpersoner i våra medlemsorganisationer och andra buddhistiska föreningar som är med i SBG 
nätverk för den buddhistiska andliga vården. Dessutom har Trudy och Katja deltagit i 
samverkansmöten med Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) med flera. 
 
Information och uppföljningar av restriktionerna 
Koordinatörerna har haft regelbunden kontakt med medlemsorganisationerna och gjort 
uppföljningar kring det senaste läget på templen och föreningarna kring restriktionerna och hur de 
efterföljs. I samarbete med Folkhälsomyndigheten och SST har företrädare från SBG:s 
medlemsorganisationer spelat in informationsvideon på flera asiatiska språk samt på svenska. Dessa 
videon har lagts upp på SBG:s nya Youtubekanal, länkats till hemsidan och skickats ut till 
medlemsorganisationer och andra i SBG:s omfattande nätverk. 
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Restriktioner kring sjukhusbesök och begravningar 
Restriktionen på sjukhusen och vid begravningar har skapat svåra situationer för patienter och deras 
anhöriga, då våra kontaktpersoner i den buddhistiska andliga vården i många fall inte fick träffa svårt 
sjuka och döende patienter på sjukhusen. Närstående fick heller inte besöka sina nära och kära som 
var allvarligt sjuka eller döende vilket ledde till ökat behov av andligt stöd för dem. Tillsammans med 
kontaktpersonerna har lösningar hittats att ändå genomföra ceremonier och samtal på ett 
smittsäkert sätt. Besök hos patienter och begravningar har i de flesta fall skett online eller per 
telefon. 
 
Alltid tillgängligt material för buddhistisk andlig vård 
Koordinatörerna har samlat in och på SBG:s hemsida lagt upp audio- och videoinspelningar från 
många buddhistiska traditioner, både patienter, anhöriga och vårdpersonal alltid har tillgång till. 
 
Genomförda seminarier i buddhistisk andlig vård 
Ett öppet seminarium i andlig vård ’Buddhismens syn på liv och död’ med workshops planerades på 
Etnografiska museet i maj, men har pga. pandemin behövt flyttas till november och genomförts 
online. 
 
Fortsatt planering av certifierande utbildning i buddhistisk andlig vård 
Arbetsgruppen har haft två möten under året för fortsatt planering av de steg som på sikt ska skapa 
en utbildning bestående av teoretiska och praktiska aspekter av buddhistisk andlig vård. 

 
Andlig vård inom kriminalvården (NAV) 
Rebecka Arman är samordnare för buddhistisk andlig vård inom kriminalvården i samverkan med 
Sveriges kristna råd. Den tryckta foldern med information om den buddhistiska andliga vården inom 
kriminalvården har distribuerats till anstalter runtom i Sverige. Katja har skapat en egen 
underavdelning på SBG hemsidan för den andliga vården inom kriminalvården. 
 

Skattefallet 
Den thailändska buddhistiska föreningen Wat Pah Sokjai (WPS) har fått krav från Skatteverket att 
betala arbetsgivaravgift för munkarnas mat och husrum som löneförmån.  
WPS anlitade med SBG:s hjälp advokaten Johan Myrén som stödjer dem i tvisten med Skatteverket i 
Förvaltningsrätten. SBG påbörjade en insamling av donationer för att kunna hjälpa templet att 
bekosta advokatarvoden på 350 000 kr för överklagande och rättegång. En arbetsgrupp inom SBG har 
assisterat Jina i arbetet med skattefallet, bestående av Trudy, Phra Ben, Eva, Sonny Lööf och Katja. 
Kontakter har också tagits med biskop Anders Arborelius med stab från Katolska stiftet. 
 

Medlemskap 
SBG införde två nya medlemskategorier, SBG vänner för organisationer och SBG vänner för 
privatpersoner. Under året har Vietnamesisk kultur- och buddhistförbund i Stockholms län blivit 
medlem i SBG vänner för organisationer och några privatpersoner har anslutit sig som SBG-vän.   
 

SBG hemsida 
Katja har under året utformat och administrerat SBG hemsidan, där flera nya flikar har tillkommit, 
bland annat en egen flik för Covid-19 information och en flik på engelska. 

 
Miljöfrågor 
Buddhist Action Day för klimatet 

SBG planerade en Buddhist Action Day för klimatet den 7 juni, som en del i EBU:s Buddhist Action 

Month. Klimataktionen fick ställas in pga. pandemisituationen, men ersattes av ett online upprop  
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Meditation on non-violence for all beings and environment under veckan 7-10 juni. Trudy och Wendy 

deltog i projektet Vatten och tro hos Stockholm International Water Institute. 

European Buddhist Union (EBU)   
Trudy Fredriksson deltog i årets första möte för National Buddhist Unions (NBU) i Hamburg den 24-26 
januari 2020. Den 24-26 september deltog Trudy och Katja i det andra NBU-mötet, och EBU:s 
årsmöte som hölls online från Pomaia i Italien. Trudy deltog också i ett uppföljningsmöte för NBU den 
24 november. 
 

Interreligiösa nätverk för fredlig samverkan 

Trudy deltog i möten och aktiviteter med Sveriges interreligiösa råd (SIR) bl.a. i produktionen av en 
film hur religionerna firar sina högtider under coronapandemin. Eva deltog i möten med Interreligiösa 
Rådet i Stockholm (IRiS). 
 

Samverkan med institutioner 
Trudy ingick i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden under ledning av kulturminister 
Amanda Lind. Pandemin stod även i fokus här, med bl.a. deltagande av statsminister Stefan Löfven.  
Trudy har representerat SBG i Partsgemensamt Forum – ett nationellt organ för dialog och samråd 

mellan regeringen och civilsamhället. Ett av teman för arbetet var Att tydliggöra civilsamhällets 

betydelse. Hon har även deltagit i online samråd hos Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och 

mänskliga rättigheter tillsammans med andra representanter från civilsamhället, samt med 

europeiska ambassadörer för mänskliga rättigheter.  

Övrigt 
SBG:s styrelse har dessutom behandlat många frågor från medlemmar, olika 
organisationer/institutioner och privatpersoner.  
 
 

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till ett gott samarbete med 
medlemsorganisationerna och alla som på olika sätt 
har bidragit till verksamheten inom SBG under 2020. 

 


