
 
SBG styrelsemötesprotokoll 
Datum: onsdag 10 mars 2021, kl. 18.00 – 20.30  
Plats: Online - Zoom 
 
Närvarande: Eva Abrahmsén, Trudy Fredriksson, Valy Lindström, Denise Westin, Wendy Har, 
Bhante Sobhana, Bhante Dhammaratana och Katja Panova. 
       

1. Mötets öppnandes.  
2. Till mötets ordförande valdes Trudy och Katja valdes till sekreterare. 
3. Mötet var behörigt utlyst. 
4. Föregående mötesprotokoll. Katja läste upp mötesprotokoll från 2021-02-03. 
5. Dagordningen fastställdes.  
6. SST-frågor. Organisationsbidrag, lokalanpassningsbidrag och utbildningar. 

Fördelning organisationsbidrag och info om lokalanpassningsbidrag 
Trudy delade en fil på skärmen med fördelning av SST:s statsbidrag. Eva förklarade att SBG har 
för 2021 fått totalt 1 034 047 kr i bidrag, baserat på 11 875 redovisade medlemmar och övriga 
betjänade. Det ordinarie beloppet är på 683 151 kr, samt ett extra bidrag på 21 689 kr och 
329 207 kr i coronabidrag. Det är endast de föreningar som har betalat in medlemsavgiften 
och även skickat in redovisning av statistik för 2020, som kommer att få del av 
bidragssumman.  
Beslut: styrelsen godkänner fördelningsförslaget. 
Lokalanpassningsbidrag 
Sista ansökningsdag för bidrag till lokalanpassning för funktionshindrade är 31 mars 2021. Se 
länken för aktuella bidrag på SST:s hemsida: https://www.myndighetensst.se/bidrag/aktuella-
bidrag.html  
Planerade utbildningar för trossamfunden på SST 
SST planerar att ha utbildning för trossamfunden i demokrati och mänskliga rättigheter. 
Tanken är att utbilda ambassadörer för kursen, som i sin tur kan ge introduktion på 2 - 4 
timmar i ämnet inom sina lokala trossamfund. Kurser i ledarskap för religiösa ledare planeras 
också. SST kommer ut med mer information när det blir aktuellt. 

7. Statsbidrag genom skatteavdrag hos medlemmar, se bifogade filer. 
Trudy delade skärm med följande dokument, som Denise läste upp för styrelsen: 
Förslag om medlemsdana via skattsedeln. Frågor och svar medlemsdana.  
Blankett för beviljande medlemsdana. Registerkort för medlemmar, Sveriges muslimska 
förbund 
Beslut: att ta upp frågan på årsmötet om att SBG kan ansöka om skatteavdrag till 
medlemsdana. SGB kommer svara på frågor och anordna ett informationsmöte kring 
medlemsdana för medlemsorganisationerna inför årsmötet. 

8. Årsstämman 12 juni online. 
I inbjudan till årsstämman ska det stå med att motioner ska skickas till SBG:s styrelse senast 2 
månader innan årsmötet. Trudy delade skärm med de justerade formuleringarna, som ska tas 
upp på årsstämman. Dessa är: ändringar i SBG stadgar i introduktionstexten och ändring i de 
kompletterande riktlinjerna – villkor för medlemskap 3-års etablering i stället för 5 år.  
Beslut: styrelsen biföll förslag till ändringarna i dokumenten för vidare godkännande på 
årsstämman. 
Valberedning. Styrelsen ska be valberedningen att komma in med sitt förslag.  

9. Aktiviteter framöver. 
SBG Onlinesändningar   
Online sändningar har kommit i gång och genomförs sista tisdagen varje månad, med 
sommarpaus under juni-juli. 
Vesak 



Vesak i år är den 26 maj. Vi ska be tempel och föreningar att spela in en Vesak-hälsning på 
max 10 min, som den 25 maj kan ingå i en Vesak sändning online. De kan sedan läggas in på 
SBG hemsida och Youtubekanal. 
Buddhist Green Days 
Buddhist Green Days kommer att vara ett online program den 9 maj, där SBG kommer lansera 
ett initiativ från Wendy Har att introducera en vegetarisk dag per månad som successivt kan 
utökas till fler dagar. Ett programblad med mer information ska utformas.  
Seminarium om andlig vård med EBU 
EBU anordnar den 24 april en konferens om ämnet Death and Dying. SBG kommer ut med 
utskick om seminariet. 

10. SBG Youtubekanal.  
Katja har skapat en Youtubekanal, där SBG lägger upp online inspelningar, informationsvideon 
och annat videomaterial som är relaterad till verksamheten.  

11. Andlig vård och krisberedskap. Andlig vård inom kriminalvården.  
Coronaläget 
SBG kansli har mejlat ut nyhetsbrev med fortlöpande information om corona-läget. SBG har 
även i samarbete med SST spelat in informationsvideon om coronaläget, vårens högtider och 
vaccinationer. Alla videon var upplästa på thailändska, vietnamesiska, mandarin och en video 
om coronaläget var även på svenska. Vi kommer att lägga upp filmerna på Youtubekanalen. 
Trudy läste upp meddelandet om den nationella lägesbilden för pandemin, som framkom vid 
SST samverkansmöte som Trudy deltog i igår, den 9 mars. Tredje vågen är på väg och nya 
mutationer av viruset har alltmer tagit över, medan många ute i samhället inte efterlever 
corona-restriktionerna. Alla samverkande myndigheter lovordar trossamfunden för att de 
ligger steget före genom att bättre efterleva regler och rekommendationer. Det viktigaste 
budskapet är att Var och en av oss ansvarar för att förhindra smittspridning genom de 
rekommendationer som ges av myndigheterna. Det är även av vikt att man är källkritisk mot 
eventuell felaktig information gällande pandemin och vacciner mot Covid-19, som kan finnas 
ute på nätet.  

12. Medlemsfrågor.  
Rangjung Yeshe Sangha och Yeshe Norbu har skickat in en förfrågan om att bli 
vänmedlemmar.  

13. Miljöfrågor. 
Eco Dharma gruppen inom EBU håller på att diskutera kringaktiviteter som man kan anordna 
runtom i Europa. Buddhist Action Month (BAM) är en del av planeringen. SBG med Trudy och 
Wendy som initiativtagare, bidrar med Buddhist Green Days den 9 maj. Den 5 juni uppmanar 
vi alla att delta i BAM-dagen. Mer information om BAM följer och finns på EBU:s hemsida: 
http://europeanbuddhism.org/activity/bam/ 

14. EBU:s samverkan i arbetsgrupper. 
Arbetsgrupper från SBG är redan nämnda i föregående mötesprotokollet. Chaplaincy grupp: 
Phra Ben, Trudy, Katja och Bhante Sobhana. Fler kan vara med senare. Eco-Dharmagrupp är 
inledningsvis Sofie, Wendy och Trudy. Trudy och Egil arbetar med att involvera fler asiatiska 
organisationer i samarbetet inom EBU.  

15. Interreligiös verksamhet. 
Punkten har redan avhandlats på föregående styrelsemöte, inget nytt har tillkommit. 

16. Övriga frågor. Ett förslag har inkommit från Valy om att försöka hålla mötet i två timmar, med 
5 minuters paus mitt i mötet.  

17. Datum kommande styrelsemöten. Onsdag 21 april, kl. 18.00-20.00.  
18. Mötet avslutades med att Bhante Dhammaratana och Bhante U Sobhana reciterade en bön 

för allas hälsa, lycka och välgång. 
 
 
 
Vid protokollet:      Justerat av: 
 
 



Katja Panova      Trudy Fredriksson 
Sekreterare      Ordförande 


