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Verksamhetsberättelse för år 2019  
 
SBS medlemsorganisationer  
BLIA Sweden - Buddhas Light International Association, Stockholm chapter  
Buddha Saddha Dhamma förening, Wat Pha, Göteborg  
Buddhistiska Föreningen i Lappland Sverige, Buddharama Tempel Fredrika  
Buddhistiska föreningen i Luleå  
Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen  
Buddhistiska gemenskapen Triratna  
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple  
Föreningen 3Juveler, Stockholm  
Föreningen för Diamantvägsbuddhismen, Buddhistiska centret Stockholm  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund, Karma Yönten Ling  
Sakya Changchub Chöling  
Svenska Soto-Zenföreningen  
Thaiföreningen Prakatbuddhakon, Borlänge  
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö  
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet  
Wat Buddhasothorn, Uppsala 
Wat Pha Sokjai föreningen, Östersund  
Wat Piyadhammaram, Bispgården 
Wat Sanghabaramee, Eslöv  
Wat Santinivas, Haninge  
Zenbuddhistiska Samfundet  
 

Styrelsens sammansättning  
Trudy Fredriksson, ordförande (Buddhistiska gemenskapen, Karme Tenpe Gyaltsen) 
Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viharaföreningen/Stockholm 
Buddhist Vihara) 
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 Förening) 
Phra Boonsee/Somprao Bergström, ledamot (Watsantinivas) 
Wendy Har, ledamot (BLIA – Buddhas Light International Association, Stockholm chapter) 
Valy Lindström, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige) 
Jina Woodburn, ledamot (Zenbuddhistiska Samfundet) 
 

SBS-möten och kansli 
Sveriges buddhistiska samarbetsråd har haft fem styrelsemöten under 2019, ett årsmöte samt ett extra 
årsmöte. På SBS extra årsmöte den 1 december 2019 beslutades det att SBS verksamhet kommer att tas 
över av Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) 2020-01-01.  
Ekaterina (Katja) Panova har haft en 20% kanslitjänst från mars t.o.m. december. 



 
 

Vesakfirande och andlig vårdkonferens 
1 juni anordnade SBS på Etnografiska museet i Stockholm en Vesakceremoni och en konferens om 
buddhistisk andlig vård kring ämnet Synen på hälsa och sjukdom inom buddhismen.  
 
Buddhist Action Day – Vandring för gemenskap 
Den 8 juni genomfördes Vandring för vänskap i Stockholm, Umeå och Östersund. SBG fick inspiration till 
eventet genom The Buddhist Action Day /Month som sedan länge anordnats i England. 
Vandringsdeltagarna på de olika orterna påbörjade vid samma tidpunkt i stillhet sin vandring som 
avslutades med en gemensam meditation, som en manifestation för gemenskap, vår jord och för alla 
levande varelser. 
 

Andlig vård (AV) och krisberedskap (KB)  
Katja Panova och Trudy Fredriksson hade fortsatt 40% tjänster som buddhistiska koordinatörer för den 
andliga vården i Sverige. Sammanlagt betalade SST ut 460 000 kr för hela AV-projektet.  Myndigheten 
betalade också ut 20 000 kr i extra anslag till utbildningsinsatser.  
 
Under 2019 har koordinatörerna för buddhistisk andlig vård (AV) och krisberedskap (KB) arbetat inom 
följande områden:  
- Kontakt med vårdpersonal på sjukhus och med Sjukhuskyrkan kring frågor om buddhistisk andlig vård. 
Koordinatörerna har vid behov hänvisat till buddhistiska kontaktpersoner och även erbjudit stöd och 
rådgivning vid dödsfall och begravningar.   
- På Etnografiska museet i Stockholm anordnades ett seminarium om buddhistisk andlig vård kring 
ämnet Synen på hälsa och sjukdom inom buddhismen. 
- De kontaktpersoner som året innan varit med, deltog igen i ett fördjupande helgseminarium för att 
lägga en grund för utformningen av en certifierande utbildning för buddhistiska stöd- och 
kontaktpersoner. Valerie DeMarinis som är professor i religionspsykologi vid Uppsala och Umeå 
Universitet ledde seminarierna.  
- En arbetsgrupp bestående av Valerie DeMarinis, Trudy Fredriksson, Christina Strandell, Prasadacarin 
Busk, Katja Panova och Phra Ben har träffats två gånger under året för att planera vidare kring den 
certifierande utbildningen. 
- Koordinatörerna har fortsatt distribuera AV broschyren och skriften ’Buddhister inom hälso- och 
sjukvården’ som året innan tryckts i 5000 ex. Detta skedde främst vid de mångtaliga möten med 
sjukhuspersonalen och Sjukhuskyrkan, där tryckmaterialet, inklusive AV-foldrarna delades ut.  
- Möten och seminarier med representanter för sjukhusledning, vårdpersonal och 
sjukhuskyrkor/institutionssjälavården har hållits runtom i landet i frågor gällande buddhistisk AV, KB och 
kontaktlistorna.  
- Deltagande i informationsmöten, seminarier och utbildningsdagar för personalen på sjukhus om den 
andliga vården ur ett buddhistiskt perspektiv.  
Trudy deltog i två möten med det Nationella samrådet för Sjukhuskyrkan. 
 

Andlig vård inom kriminalvården (AVK) 
Projektsamordnaren Rebecka Arman är projektsamordnare för projektet andlig vård inom 
kriminalvården. Syftet med projektet är att, vid behov av samtal hos de intagna, besöka fängelser 
runtom i Sverige och eventuellt ordna meditations- och samtalstillfällen för de som är intresserade. 
Rebecka har tillsammans med Krister utarbetat en informationsfolder som ska tryckas och distribueras 
till anstalter runtom i Sverige.  
 

Ungdomsprojekt  
Katja fortsatte att ta kontakt med folkhögskolor under hösten och arbeta med att få komma på 
möten med rektorer och lärare på folkhögskolorna till kommande vårtermin. Syftet med dessa 
möten är att mer utförligt presentera ungdomsprojektet, svara på frågor kring dess innehåll och 
upplägg och diskutera samarbetsformer. Två externa utvärderare från Södertörns högskola har visat 
intresse för att utvärdera ungdomsprojektet.  



SBS medlemsorganisationer har arbetat vidare med utveckling av verksamhet för ungdomar.  
 
Skattetvist 
Det thailändska templet Wat Pah Sokjai (WPS) har fått krav från Skatteverket att betala arbetsgivaravgift 
för munkarnas mat och husrum som löneförmån. Om kravet skulle gå igenom väntas det drabba alla 
andra kloster i Sverige. Därför fick fallet hög prioritet inom SBS. En arbetsgrupp påbörjade arbetet med 
att stödja WPS att överklaga Skatteverkets krav. I arbetsgruppen ingick Jina, Trudy, Phra Ben och Katja, 
men även flera andra personer har erbjudit stöd och rådgivning. Skatteverket har tagit överklagan vidare 
till Förvaltningsrätten. I februari hade en SBS representation ett möte om fallet med thailändska 
ambassadören. Trudy och Jina presenterade ett memo om fallet till kulturministern Amanda Lindh på ett 
möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. 
 

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) www.myndighetensst.se 
Trudy Fredriksson har deltagit i möten med SST-Råd för beslut om statsbidrag, och tillsammans med 
Valy respektive Katja i två SST:s samrådsmöten. Trudy resp. Wendy har deltagit i samverkansmöten med 
SST, Centrum mot våldsbejakande extremism, Dialogpolisen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
 
Statsbidrag 
Den totala summan för statsbidraget för år 2019 uppgick till 717 996 kr, vilket var 81 446 kr mer än förra 
året. Bidragets storlek baserades på den inlämnade statistiken över medlemmar och övriga registrerade 
deltagare under 2018 på 10 988 personer. 10% av statsbidraget (71 800 kr) var avsett för SBS centrala 
verksamhet och 90% (646 196 kr) har genom SBS fördelats till 17 medlemsorganisationer. 
 
Följande två organisationer fick 25 000 kr i etableringsbidrag under 2019: Thaiföreningen 
Prakatbuddhakon i Borlänge och Wat Pah Sok Jai Föreningen i Brunflo. 
 
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) har blivit registrerat som trossamfund av Kammarkollegiet och 
har blivit godkänt för statsbidrag av regeringen från och med 1 januari 2020. Sveriges Buddhistiska 
Samarbetsråd (SBS) tas därmed bort ur statsbidragsförordningen och från 1 januari 2020 kommer alla 
statsbidragsärenden handhas av Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). 
 

European Buddhist Union (EBU) www.e-b-u.org  
Katja Panova deltog i det årliga mötet för Nationella Unioner, som hölls på Centre de Bouddhisme Zen i 
Strasbourg, Frankrike 25 – 26 januari. Phra Ben deltog i ett EBU ungdomsmöte, som genomfördes i 
Wien, Österrike 8–10 mars. 
 
26 - 29 september deltog Trudy Fredriksson i EBU:s årliga möte, som genomfördes på Sakya Tregchok 
Dude i San Acisclo de Vallalta i Spanien. Fredagen 26 september tillägnades temat: “Digital Dharma”, 
där deltagare delade erfarenheter med varandra om hur man kan genomföra Dharmaundervisning och 
andra Dharmaaktiviteter online. Den 27 september diskuterade konferensdeltagare hur buddhister kan 
lösa både inre och yttre konflikter på bästa sätt. 
 

United Nations Day of Vesak Celebration 
Katja Panova deltog som SBS delegat i den 16:e United Nations Day Of Vesak Celebrations den 12-14 
maj i Tam Chuc International Buddhist Convention Center, Ha Nam Provins i Vietnam.  Temat för årets 
konferens var “Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable 
Societies.” Katja överlämnade en av Buddha Saddha Dhamma föreningen i Göteborg skänkt gyllene 
Buddhastaty till organisatörerna som bidrag från Sverige till en utställning med buddhastatyer från hela 
världen. 

 
Miljöfrågor 
Wendy Har och Lars Nordberg deltog i möten med klustergruppen ”Vatten och Tro”. De arrangerades av 
Stockholm International Water Institute (SIWI) Swedish Water House som arbetar med globala 
vattenfrågor med fokus på hållbarhetsmål nummer 6: rent vatten och sanitet. För att uppnå målet krävs 

http://www.myndighetensst.se/


inkludering och deltagande från olika aktörer i samhället. SBS inbjöds till dialog och diskussion om hur 
olika trossamfund bidrar till arbetet med SDG6 samt möjliga vägar för samarbete. 
Planeringen påbörjades för en European Buddhist Action Day med Vandring för klimatet under 2020. 
 

Interreligiösa nätverk för fredlig samverkan 
Trudy Fredriksson har deltagit i ett möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden, och ett 
möte om religions- och övertygelsefrihet i världen på inbjudan av Utrikesdepartementet. 
Hon deltog också i styrelse- och rådsmöten med Sveriges Interreligiösa råd samt en samtalsdag för 
interreligiösa råd i Sverige. Samt i en interreligiös panel arrangerad av Hindu Forum/European Network 
on Religion and Belief (ENORB), och i hindu högtiden Divali hos Hindu Forum. 

Eva Abrahmsén deltog i styrelse- och rådsmöten för Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS). 
Eva Abrahmsén, Phra Boonsee och Peter Milton m.fl. deltog i möten, vandringar för vänskap och 
andra events som anordnades av Interreligiöst Fredsforum (IFF).  
Trudy Fredriksson och representant från Wat Thai deltog i samverkansmöten initierade av Karlstads 
kommun. Syftet med möten var att utveckla det interreligiösa samarbetet med kommun, landsting 
och polisen. En ’Religionsbuss’ besökte Buddharamtemplet. Flera möten kring andlig vård hölls med 
chefer för landstinget och kommunen. Trudy besökte Wat Thai Karlstad.  
Katja Panova har deltagit i Göteborgs Interreligiösa Råd och Interreligiösa centrets möten och aktiviteter. 
Christina Sandell deltog i Uppsala kommuns nystartade Interreligiösa samverkansforum och 
Patcharaphorn Gustavsson deltog i Borlänges interreligiösa råd. Trudy och Jina har deltagit i ett 
seminarium anordnad av Centrum för religion i samhället, Uppsala universitet. 
Trudy deltog i ett seminarium i Värnamo om begravningssamverkan med olika trossamfund, anordnad 
av Sveriges kyrkogård- och krematorieförbund. 
 

Övrigt 
Trudy Fredriksson och Eva Abrahmsén har besökt Wat Buddhasothorn i Risslinge, Uppsala. 
Trudy deltog också i invigningen av den nya pagodan hos Tiratana Tempel i Hjortkvarn. 
SBS styrelse har dessutom behandlat många frågor från medlemmar, olika organisationer/institutioner 
och privatpersoner.  
 

Avveckling av Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) och övergång till Sveriges buddhistiska 
gemenskap (SBG) 
SBS extra årsmöte den 1 december 2019 beslutade att SBS verksamhet tas över av Sveriges buddhistiska 
gemenskap (SBG) 2020-01-01. Alla tillgångar och skulder ska på balansdagen 1 januari 2020 föras över 
från SBS till SBG. Verksamheten kommer att fortsätta i SBG medan SBS kommer att avregistreras efter 
ordinarie årsmötet 2020. 
 
 
 

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som på olika sätt har bidragit till verksamheten 
inom SBS från start 1993 och under alla dessa år. Vi ser fram emot än mer samarbete med både 

gamla och nya buddhistiska organisationer inom SBG framöver. 
 
 


