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Verksamhetsberättelse för år 2021 
 
SBG 22 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 gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen, Stockholm 
Buddhistiska gemenskapen Triratna  
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple  
Dharmaföreningen Sakya Changchub Chöling  
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 
Svenska Soto-Zenföreningen  
Thaiföreningen Prakatbuddhakon, Borlänge  
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Tempel Värmdö  
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet  
Wat Buddhasothorn Förening i Uppsala 
Wat Pha Sokjai föreningen i Östersund  
Wat Sanghabaramee i Eslöv 
Wat Santinivas, Haninge  
Zenbuddhistiska Samfundet  
 

SBG Vänorganisationer 
Kuanyin Mandala School of Zen 
Plum Village-traditionen i Sverige 
Prakas Santidam Umeå 
Rangjung Yeshe Sangha Sverige 

Vietnamesiska Kultur- och Buddhistförbund – Stockholms län 
 

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) 
Vörd. Ashin Sobhana, ledamot (Burmesiska Buddhistföreningen) 
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Wendy Har Pick Sieng, ledamot (BLIA – Buddhas Light International Association, Stockholm 
chapter)  
Valy Lindström, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige) 
Jina Woodburn, ledamot (Zenbuddhistiska Samfundet) 
Wandee Boonplok, ledamot (Wat Santinivas, Haninge) 
 

SBG - möten  
Sveriges buddhistiska samarbetsråd har haft 9 styrelsemöten under 2021, en årsstämma och ett 
samrådsmöte som alla genomfördes online. Övriga möten som nämns nedan är på grund av 
Corona restriktionerna med något undantag genomförda digitalt. 
 

Medlemskap 
Under året har Kuanyin Mandala School of Zen, Plum Village-traditionen i Sverige, Prakas Santidam 
Umeå, Rangjung Yeshe Sangha Sverige blivit medlem i SBG vänner för organisationer och ett antal 
privatpersoner har anslutit sig som SBG-vän.   
 

Vesakfirande och månatliga sändningar  
Den 25 maj genomfördes Vesakfirande med medverkan av flera medlemsorganisationer, 
thailändska ambassadören Kanchana Patarachoke och presentation av Buddhist Green Days av 
Wendy Har.  
Under året har SBG samordnat sju månatliga kvällssändningar med dharmatal och meditation från 
olika medlemsföreningar och tempel. 
 

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)  
Trudy har deltagit i 9 möten med SST-Rådet för beslut om statsbidrag, hon och Katja deltog också i 
SST:s två samrådsmöten under året. Trudy och Katja deltog även i regelbundna 
krissamverkansmöten med SST, som handlade om hanteringen av Covid-19 situationen och 
fortlöpande uppdateringar av läget samt intervjuer inför SST-rapporten Hanteringen av Covid-19. 

Medverkanden under året var statsminister Stefan Lovén, kulturminister Amanda Lind och 
berörda myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten 
med flera som uppskattade insatserna från trossamfunden under coronapandemin.  
 
Statsbidrag 
Organisationsbidraget för år 2021 uppgick till 704 840 kr och därutöver 329 207 kr i extra 
coronabidrag. Bidragets storlek baserades på den inlämnade statistiken över medlemmar och 
övriga registrerade deltagare under 2020 på 11 875 medlemmar och övriga registrerade deltagare 
hos 20 medlemsorganisationer. 10% av det ordinarie statsbidraget (70 484 kr) gick till SBS:s 
centrala verksamhet. Vietnamesiska Kultur- och Buddhistförbund i Stockholms län har fått 25 000 
kr i etableringsbidrag. 
 
Övriga statsbidragsfrågor 
SBG har deltagit i flera seminarier gällande pågående utredning om granskning av stödet till 
civilsamhället inklusive trossamfunden och väntade bidragsvillkor. 
 

Buddhistisk dana genom skattsedeln 
Under året har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp bestående av Peter Milton, Denise Vestin, Katja, 
Eva och Valy för att förbereda SBG:s eventuella anslutning till Skatteverkets uppbördshjälp. Flera 
medlemsorganisationer har angett att de vill ansluta sig till systemet som har fått benämningen 
Buddhistisk dana genom skattsedeln. Efter beslut på årsstämman har styrelsen skickat in en 
ansökan om uppbördshjälp, som av regeringen blev beviljad i november. Därefter har 
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arbetsgruppen haft planeringsmöten med Skatteverket och några andra trossamfund för att 
förbereda genomförandet. 
 

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 490 000 kr för hela AV-projektet varav 
10 000 kr för utbildning. 

Förutom koordination av förfrågningar om buddhistisk andlig vård och relaterade frågor kring död 
och begravning har arbetet under året till största delen fokuserat på hanteringen av 
coronapandemin. Det har inneburit intensifierade insatser periodvis under året. Det gällde 
information och uppföljningar kring restriktionerna med stödpersoner i våra 
medlemsorganisationer och andra buddhistiska föreningar som är med i SBG:s nätverk. 
Uppdateringar av restriktionerna har lagts ut på hemsidan och skickats ut till 
medlemsorganisationerna. 
 
Dessutom har Trudy och Katja deltagit i samverkansmöten med Myndigheten för stöd till 
trossamfund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten med 
flera. Trudy deltog i möten med Sjukhuskyrkans nationella råd. Katja ingick i MSB:s referensgrupp 
för framställningen av en vägledning för ökad säkerhet för trossamfunden. 
Valy och Katja deltog i EBU möte om SASCE projektet, se EBU nedan. 
 
Rapporter 
Koordinatörerna och några kontaktpersoner för buddhistisk andlig vård har intervjuats och 
medverkat i framställningen av följande rapporter från SST: 
’Hjärtats omsorg – En rapport om buddhistisk andlig vård inom sjukvården i Sverige.’ Den tecknar 
en bild av utvecklingen av den buddhistiska andliga vården i Sverige, och beskriver var denna 
verksamhet befinner sig just nu. 
’Hanteringen av covid-19’ är en sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan 
trossamfund och myndigheter vid hanteringen av covid-19. 
Intervjuer av Mångfaldskompassen inför publiceringen av en bok om palliativ vård. 
 
Fortsatt planering av certifierande utbildning i buddhistisk andlig vård 
Under året har koordinatörerna och några andra kontaktpersoner riktat sitt fokus på andliga 
vårdmodeller utomlands. De har deltagit i möten och seminarier om chaplaincy hos EBU ’Death 
and dying’, och i diskussioner om utbildningar t.ex. hos chaplaincy nätverk i England, 
Nederländerna och Tyskland. 
Detta har lett till att Katja under hösten påbörjade den digitala pilotutbildningen ’Tools for 
chaplaincy’ under ledning av Buddhist Healthcare Chaplaincy Trust i Derbyshire, England och Vrije 
universiteit i Amsterdam. Utbildningen ger universitetspoäng på Mastersnivå motsvarande 6 ECTS 
poäng. 
 
Seminarier 
Genom ovannämnda kontakter och samarbetet med thailändska ambassadören Kanchana 
Patarachoke kunde SBG genomföra de två webinarierna om "Buddhist spiritual care in different 
cultural contexts", den 11 - 12 december i samarbete med Kungliga thailändska ambassaden i 
Stockholm och Europeiska buddhistiska unionen. Medverkanden i programmen Vördade Ajahn 
Kalyano, Abbott för Bodhivana klostret i Melbourne, Australien; Vördade Dario Doshin Girolami, 
Abbott för Centro Zen L'Arco i Rom och koordinatör för chaplaincy nätverket i Europeiska 
Buddhistiska Unionen (EBU); Professor Valerie DeMarinis, Senior Professor i Folkhälsa och klinisk 
medicin vid Umeå Universitet; Dr S.M Kariyakarawana, Buddhistisk chaplain inom Hennes 
Majestäts armé, UK; och Professor Bee Scherer, Ordförande för Buddhist Studies, Vrije Universiteit 
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Amsterdam. I seminariet deltog många av SBG medlemsorganisationer samt andra intresserade i 
Sverige och flera Europeiska länder. Dessutom anslöt sig deltagare från mer långväga länder såsom 
USA, Malaysia, Thailand, Japan, Australien och Taiwan. 
 

Andlig vård inom kriminalvården (NAV)  
Samordnaren Rebecka Arman har gått en veckas utbildning anordnad av NAV och hon och Trudy 
har haft möte med Sveriges kristna råd som har ansvar för NAV, om upplägget av omorganisation 
av administrationen.  
 

Skattefallet 
WPS anlitade med SBG:s hjälp advokaten Johan Myrén som anlitades i överklagandet hos 
Förvaltningsrätten om de av Skatteverket påförda arbetsgivaravgifterna. Domstolen har dömt till 
förmån för templet och Skatteverket åläggs att betala tillbaka en del av rättegångskostnaden på 
150 000 kr. Denna summa ska fördelas åter till de buddhistiska organisationerna som donerat till 
insamlingen för att täcka advokatkostnaderna, proportionellt mot vad de bidragit med till 
totalsumman 350 000 kr. SBG:s ansvarig för skattefallet var Jina. 
 

SBG hemsida och Youtube kanal 
Katja har under året administrerat hemsidan med uppdateringar och aktuella händelser. Hon har 
producerat videon till SBG:s Youtubekanal från Zoom-inspelningar av årets seminarier, månatliga 
sändningar och Vesak.  
 

Miljöfrågor  
SBG:s miljögrupp har bestått av Wendy, Sophie Carler, Per Bertilsson och Trudy. De har arrangerat 
online seminarierna ’Eco – Dharma /Buddhist Green Days’ och ’Agera nu – för miljön!’.  
Trudy har med Stockholm International Water Institute - klustergruppen Vatten och tro 
samproducerat videon ’The Symbolism of Water in Buddhism’ som del av en inspelning om ’Water 
and Faith City walk – Values of Water’ som visades under World Water Week med deltagare från 
institutioner från hela världen.   
Arbetsgruppen har samarbetat med EBU Eco Dharma gruppen och under Pers ledning planerat för 

pilotprojektet ’Hållbar miljö på jorden för alla varelser (SEE-FAB)’ där ungdomar och vuxna 

mentorer ska engageras för att mäta och förbättra sin buddhistiska förenings miljöpåverkan. 

Ungdomsgrupp 
Genom samverkan med EBU har SBG:s ungdomsgrupp fått nytt liv under ledning av Phra Ben och 
han och Mi de Keiser och May Thu Aung från Burmesiska buddhistföreningen har deltagit i en 
digital EU hearing om ’Green Deal’. Gruppen planerar för deltagande i ECO-Dharma projektet SEE-
FAB. Se ovan och om EBU nedan.  
 

European Buddhist Union (EBU)    
Trudy och Katja har deltagit i EBU:s årsmöte och tre möten för National Buddhist Unions (NBU). 
SBG:s miljögrupp deltog i flera EBU Eco Dharma möten och bidrog med satsningen Buddhist Green 

Days till EBU:s Buddhist Action Month. Gruppen utökades med Phra Ben och SBG:s ungdomar 

inför planeringen av pilotprojektet ’Sustainable Environment on Earth for All Beings (SEE-FAB)’  

Ungdomarna deltog även i två digitala möten för Interfaith Youth Convention on the European 

Green Deal: “Striking a Deal for our Common Home” under ledning av EU Kommissionens Vice 

President Frans Timmermans. 

Trudy blev tillfrågad att bilda och leda EBU Interfaith Commission som ska stärka EBU:s arbete i EU 

institutionerna i Bryssel och har påbörjat inventeringen av buddhister som är aktiva i interreligiöst 

samarbete i Europa. 
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Valy och Katja har anmält sig som ambassadörer för projektet ’ Safer and Stronger Communities in 

Europe (SASCE)’ som rör sig om krishantering och säkerhetsinsatser för buddhistiska föreningar. 

Projektet påbörjades med en inledande webinar för information och utbildning. 

Interreligiösa nätverk  
Trudy deltog i möten och aktiviteter med Sveriges interreligiösa råd (SIR) bl.a. samordnade hon 
SIR:s fredsgrupp som arrangerade webinariet ’Religioners roll i konflikt och konfliktlösning’ med 
medverkan av fredsforskaren professor Isak Svensson och praktiska exempel från lokala 
interreligiösa råd.  
Eva deltog i möten med Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRIS) och Interreligiös Fredsforum (IFF).  
 

Samverkan med övriga institutioner  
Trudy har vidare varit engagerat i följande aktiviteter och möten: 
Thaiambassaden - två fysiska möten och reception på nationaldagen 3 december. 
Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället, Kulturdepartementet. 
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 Lovén.  
Partgemensamt Forum – ett nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och 
civilsamhället. Temat som Trudy medverkade i var ’Hur att verka för ett öppet debattklimat – 

insatser mot hot och hat’.  
Samråd hos Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter tillsammans med 
andra representanter från civilsamhället, samt med europeiska ambassadörer för mänskliga 
rättigheter.  
Skolverkets boklansering ‘Northern Lights on Civic and Citizenship Education’. 

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

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som på olika sätt 
har bidragit till verksamheten inom SBG under 2021. 

 


