
 

 
Protokoll SBG styrelsemöte 
Datum: måndag 23 augusti 2021, kl. 18.30 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande på Zoom: Bhante Dhammaratana, Bhante Sobhana, Chandra 
Nawaratne, Jina Woodburn, Trudy Fredriksson, Ekaterina (Katja) Panova, Wandee Boonplook, Eva 
Abrahmsén, Mahinda Weerasinghe, Valy Lindström och Wendy Har. 
  
 
1. Mötets öppnades.  
2. Till mötets ordförande valdes Trudy Fredriksson och till sekreterare Katja Panova. 
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Katja läste upp föregående mötesprotokoll från 2021-05-10.  
5. Dagordning fastställdes. 
6. SST-frågor, bidrag och medlemsregister.  

Redovisning medlemsregister 
Trudy ska lämna in den samlade redovisningen av fördelningen av organisationsbidraget för alla 
SBG medlemsorganisationer till SST innan 31 augusti. SBG har fått anmodan om att redovisa 
höjning av det totala medlemsantalet. Detta kan delvis förklaras av att vi har två nya 
medlemsorganisationer som sökt organisationsbidrag i fjol. Sedan hade en förening svårigheter 
förra året kring redovisningen i samband med byte av den ansvarige för deras register. 
Föreningen har nu rättat till registret och fått fram även fler än antalet redovisade tidigare i år. Vi 
återkommer med uppmaning till alla medlemsorganisationer att se över sina register. SBG kansli 
kommer att på Zoom eller genom fysiska besök kolla registren runtom i landet för att se att allt 
är rätt. SST vill eventuellt göra stickprovskontroller av register i höst hos buddhistiska 
organisationer, både pappersblanketter och databasen ska vara uppdaterade. 
Demokratiambassadörer 
SBG kommer ut med information om inbjudan från SST att bli Demokratiambassadör.  
Enkät samverkan i samband med Coronapandemin  
Katja och Trudy ska fylla i en enkät från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som syftar 
till att utvärdera arbetet gällande kommunikation och samverkan med trossamfunden i samband 
med hantering av coronapandemin. 
 

7. Skattefallet Wat Pah Sokjai. 
Skatteverket har idag betalat ut en ersättning på 150 000 kr till Wat Pah Sokjai för 
advokatkostnader, allt enligt Förvaltningsrättens beslut. Summan ska fördelas proportionellt mot 
vad organisationerna har donerat till advokatkostnader. Trudy delade ett Exceldokument på 
skärmen med fördelningen som Eva räknat fram. SBG får tillbaka 34 211 kr av 150 000 kr. Jina 
framförde sin önskan att tala om kvarvarande frågor kring skattefallet med Johan Myren.  
Beslut: SBG delegerar härmed till Jina Woodburn uppgiften att följa upp skattefrågan med Johan 
Myrén, förutsatt att hon ser till att eventuella ytterligare avgifter inte överstiger 34 211 kr. 
Summan till uppföljningen kan bli högre, förutsatt att några av de övriga föreningarna skänker 
sina pengar från Skatteverkets återbetalning till SBG:s fond för det ändamålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Administration och ekonomi.  
SBG har lämnat in ansökan om buddhistisk dana till Kulturdepartementet i början av juli. 
Arbetsgruppen arbetar vidare med förberedelse för digital ansökan för buddhistisk dana. 
Trudy föreslår att Katja erbjuds en visstidsanställning för arbetet på SBG:s kansli med en 
ersättning på 5000 kr i månaden. 
Beslut: 
Styrelsen godkänner förslaget att Ekaterina (Katja) Panova får en visstidsanställning som 
sekreterare i SBG med en ersättning på 5000 kr i månaden. Katja har inte deltagit i 
omröstningen. 

9. Aktiviteter framöver 
Tisdagen den 31 augusti är det SBG-onlinesändning med 3 Juvelerna. SBG går ut med en 
påminnelse om det. Samma dag är det också ett nytt möte med Eco Dharma-gruppen. Ett digitalt 
samrådsmöte via Zoom, både för de ordinarie medlemmarna och övriga två medlemskategorier 
planeras 28 november kl. 14.00 - 17.00. 

10. Europeiska Buddhistiska Unionen (EBU) 
EBU har årsmöte 23-26 september i Pomaia, Italien. Trudy, Katja och Wendy kommer att delta i 
det via Zoom. Valy och Katja har tidigare i år anmält sig att delta som SBG ambassadörer i SASCE 
interreligiöst säkerhetsprojekt i samarbete med Europeiska Kommissionen. 

11. Övriga frågor.  
Angående en fråga från Chandra om uppehållstillstånd för munkar bestämdes att Jina ska tala 
med Stephen och Wandee från Watsantinivas gällande eventuella ändringar i den nya 
utlänningslagen kring ansökan för uppehållstillstånd för munkar och nunnor/religiösa 
funktionärer från ett land utanför EU. De som vill gå vidare med denna fråga kan mejla Jina som 
vid behov ska rådfråga advokaten Johan Myrén. Önskvärt om SBG kan ta fram en schablon för 
olika situationer med ansökningar, som stöd till tempel som bjuder in munkar, nunnor och lärare 
till Sverige. 

12. Datum kommande styrelsemöte: 
Onsdag 29 september 2021, kl. 18.30 – 20.30. 

 
 
 
Vid protokollet:      Justerat av: 
 
 
_________________________    __________________________ 
Katja Panova       Trudy Fredriksson 
Sekreterare       Ordförande 
 
 
 
 
 


