
 
 

Protokoll SBG styrelsemöte 
Datum: onsdag 29 september 2021  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande: Bhante Sobhana, Bhante Dhammaratana, Jina Woodburn, Wendy Har, Valy Lindström, 
Trudy Fredriksson, Eva Abrahmsén, Katja Panova, Mahinda Weerasinghe och Chandra Nawaratne. 
      
Förslag till dagordning: 
 
1. Mötets öppnandes av Trudy och inleddes med en stilla stund.  
2. Till mötets ordförande valdes Trudy och till sekreterare Katja.  
3. Mötet är behörigt utlyst. 
4. Föregående mötesprotokoll från 2021-08-23. Katja delade föregående mötesprotokoll på 

skärmen och läste upp den. Efter några smärre justeringar godkände styrelsen protokollet. 
5. Dagordningen fastställdes. 
6. SST-frågor, bidrag och medlemsregister.  

SST-utbildningar 
Valy informerade styrelsen om att hon har genomfört en kortare utbildning som 
demokratiambassadör hos SST, med syftet att kunna informera SBG medlemmar i de lokala 
föreningarna om demokrati och mänskliga rättigheter. Trudy bad Valy förbereda ett förslag på 
informationsmötens upplägg till styrelsen. 
Genomgång av medlemsregister. 
SBG har skickat in redovisningen över fördelningen av årets organisationsbidrag till SST. 
Årsmöteshandlingarna ska ha varit SBG tillhanda redan 15 september, men hälften av 
medlemsorganisationerna har ännu inte skickat in dem. Eva kommer att gå ut med en 
påminnelse. Katja och Trudy kommer under hösten att kontakta medlemsorganisationer runtom 
i Sverige för att göra stickprov i deras medlemsregister, både online och genom fysiska besök.  
Mötet diskuterade villkoren för organisationsbidraget. 
Beslut: För de medlemsorganisationer som inte skickar in handlingarna till SBG senast 15 oktober 
2021 efter påminnelse, kommer utbetalningen av organisationsbidraget för fjärde kvartalet att 
hållas inne tills de skickat in dokumenten. Handlingarna måste vara SBG tillhanda för att 
utbetalningen för fjärde kvartalet ska kunna genomföras innan årsskiftet.  
 
Det pågår en ny utredning om GDPR-regler kring medlemsregister på regeringsnivå. Förslaget är 
att varje organisation ska anlita en auktoriserad revisor som årligen ska verifiera 
medlemsregistret. Att anlita en auktoriserad revisor är kostnadskrävande och Trudy har framfört 
sin synpunkt till SST att organisationsbidraget, om så beslutas, borde höjas så det täcker 
revisorskostnaden. 
 

7. Andlig vård och krisberedskap.  
Ansökan om AV-bidrag. 
SBG har lämnat in ansökan om bidrag för andlig vård med belopp som motsvarar år 2020.  
Beslut: Styrelsen godkände ansökan om AV-bidrag. 
Andlig vård inom kriminalvården. 
Rebecka har gått utbildning för AV inom kriminalvården. Hon kommer att skicka en rapport om 
det inom kort.  

8. Aktiviteter framöver.  
Samrådsmöte för ordinarie- och vänmedlemmar 
Mötesdatum är 28 november, förslag på detaljerat program kommer snart. 
Eco-Dharma seminarium 
Trudy delade på skärmen och presenterade programmet för Eco Dharma seminariet ”Agera nu – 
för miljön”. Beslut: Styrelsen godkände programmet och att seminariet genomförs 31 oktober.  



 
 
 
Kommande online sändningar 
Nästa online-sändning är från vietnamesiska templet i Göteborg i slutet av oktober.  
Telefonkommunikation 
Jina föreslog användning av appen Signal för SBGs interna kommunikation, eftersom den är 
säkrare. Beslut: SBG kommer att byta till Signal för sin telefonkommunikation.  

9. Europeiska Buddhistiska Unionen (EBU)  
Rapport från EBU AGM-mötet. 
Trudy delade skärm med dagordning från EBU AGM-mötet, som genomfördes 23–26 september 
2021. EBU:s nya policy är att vara en mer aktivitetsfokuserad organisation. Flera personer har 
anställts för att arbeta för EBU, både genom finansiellt stöd från Italienska buddhistiska unionen 
och genom EU-projekt.  
SASCE (Safer and Secure Communities) är ett stort interreligiöst EU-projekt, där Valy och Katja 
kommer att påbörja sitt volontärarbete som ambassadörer för säkerhet inom SBG. Trudy delade 
på skärmen en presentation om EBU Interfaith action and dialogue, som hon är koordinatör för. 
Chaplaincy, Buddhist Action Month, Eco Dharma och Ungdomsprojekt är andra av de många EBU 
nätverk. Mer information kommer att skickas ut, där EBU vädjar om fler volontärer från 
medlemsorganisationerna att delta i EBU:s projekt för SBG.  

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
11. Datum kommande styrelsemöte bestäms senare via Doodle. 
12. Mötet avslutades med en stilla stund. Bhante Dhammaratana och Bhante Sobhana reciterade en 

sutra för allas välgång och lycka som avslutning.  
 
 
 
 
Vid protokollet:       Justerat av: 
 
 
________________________     __________________________ 
Katja Panova       Trudy Fredriksson 
Sekreterare       Ordförande 


