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Kompletterande riktlinjer  

                          för Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)  

 

Dessa riktlinjer innehåller förhållningssätt som komplement till SBG:s stadgar. Dokumentet 

ska regelbundet uppdateras beroende på aktuella förhållanden som ska förtydligas eller 

regleras.  

Punkter ur stadgarna som behandlas i detta dokument är §4 Medlemskap och  

§ 7 Ekonomi. 

 

Angående § 4 Medlemskap 

4a) Villkor för medlemskap är att den sökande organisationen:  

• I sina stadgar anger ett syfte som stämmer överens med SBG:s syfte att anordna 

buddhistiska aktiviteter såsom meditation, undervisning och buddhistiska högtider.  

• Är villig att följa SBG:s stadgar och kompletterande riktlinjer.  

• Ska varit etablerat och aktiv under minst 3 år i Sverige.  

• Ska ha en formell struktur (som t.ex. ideell förening). 

• Har minst 50 registrerade medlemmar enligt SBG:s villkor med namn, 

födelsedatum/personnummer, adress och underskrift.  

• Bedriver sin löpande verksamhet i Sverige genom huvudsaklig finansiering av 

medlemmar som är bosatta i Sverige, och inte enbart med statliga eller andra offentliga 

bidrag.  

• Betalar in den av SBG:s årsmötet fastställda årliga medlemsavgiften. 

• I en riksorganisation är det viktigt att kommunikationen mellan olika organisatoriska 

enheter fungerar väl. Därför har styrelsen inom varje medlemsorganisation liksom deras 

SBG-representant ett ansvar för att kommunicera aktuella SBG-frågor inom sin styrelse, 

och med sina medlemmar samt SBG. 

 
4b) Skäl att avslå ansökan om medlemskap 

Om den sökande organisationen inte uppfyller villkoren för medlemskap uppräknade ovan, 

och med hänsyn till följande etiska förhållningssätt:  

 

När det gäller organisationer eller dess företrädare som utövar våld mot person, tvång eller 

hot. Det kan handla om att rättfärdiga våld i nära relationer eller främjande av 

tvångsäktenskap. Om de kränker ett barns rättighet på så sätt att det finns en påtaglig risk att 

barnets hälsa eller utveckling skadas. 

Det gäller också om en organisation eller dess företrädare inskränker en människans fri- och 

rättigheter genom att utnyttja vuxna eller barn i en utsatt belägenhet. Detsamma gäller om de 
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diskriminerar eller klart överträder principen om alla människors lika värde, eller aktivt 

motarbetar det demokratiska styrelseskicket till exempel genom att uppmana att inte följa 

svensk lag. 

 

4c) Allmänna etiska riktlinjer för trygghet och integritet inom SBG 

I överensstämmelse med Buddhas lära och föreskrifter ska medlemsorganisationerna följa 

ramen för allmänna buddhistiska etiska riktlinjer och ytterligare de som eventuellt gäller för 

respektive buddhistisk inriktning och/eller ordinering. Av stor vikt är också etiska principer 

gällande relationen mellan buddhistiska lärare och deras elever. 

Utövare inom våra medlemsorganisationer ska kunna praktisera och studera buddhismen i en 

trygg och etisk miljö. Ofredande eller diskriminering av olika slag gällande minderåriga och 

vuxna ska inte få förekomma. Därför är det av stor vikt att organisationerna och deras 

företrädare följer de fem buddhistiska föreskrifterna för att undvika att skapa lidande för sig 

själva och andra. 

De fem mest grundläggande föreskrifterna är:  

Uppförande att undvika:    Uppförande att utveckla: 

1. skada levande varelser    kärleksfull vänlighet/omtänksamhet  

2. att ta det icke givna    generositet  

3. sexuellt opassande uppförande (utnyttjande)  stillhet, enkelhet och förnöjsamhet  

4. osant tal     sanningsenligt tal  

5. inta medel som fördunklar sinnet   medvetenhet och varsamhet 

Varje medlemsorganisation uppmanas att ta fram etiska riktlinjer och en specifik 

uppförandekod. De ska utse en kontaktperson tillika samordnare som ansvarar för att dessa 

efterföljs, och att åtgärder kan genomföras vid behov. Dessutom uppmanas de i 

förekommande fall att utse en neutral professionell extern kontaktperson för att utreda 

anmälda övergrepp och ge stöd till de eventuellt drabbade och till organisationen i fråga. 

 

4 d) Medlemsregister 

Från och med år 2023 ska varje bidragsberättigad medlemsorganisation, som vill ta emot 

organisationsbidrag, föra ett digitalt lokalt medlemsregister för sina respektive medlemmar 

och regelbundna besökare som ska ingå i SBG:s centrala medlemsregister. De lokala 

medlemsorganisationerna ska även ha underskriven medlemsblankett i pappersformat för 

varje medlem.   

Medlemsorganisationer som är anslutna till Buddhistisk dana via skattsedeln kommer att 

automatiskt införas i SBG:s centrala medlemsregister för att erhålla organisationsbidrag. 

Organisationerna ska utse en eller två registeransvariga för sitt respektive lokala 

medlemsregister. 

4 e) GDPR och sekretess i samband med bearbetning av medlemsuppgifter 

Registeransvariga för både dana- och medlemsregister ska skriva på respektive 

sekretessförbindelse. Den ska gälla för insamling, bearbetning och förvaring av persondata 

för digitalt lokalt dana- och medlemsregister med syfte att kunna söka och erhålla 

organisationsbidrag genom Myndigheten för stöd till trossamfund. Det lokala digitala 
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registret ingår i det centrala SBG medlemsregistret, där den lokala registeransvarige har 

endast tillgång till sin organisations login och medlemsuppgifter.  

 

Det Buddhistiska danaregistret och medlemsregistret är två olika register. Det är därför 

viktigt att skilja på dem och föra in rätt uppgifter, samt att ha separata sekretessförbindelser 

för respektive register. 

SBG har antagit GDPR-policy gällande bearbetning av personuppgifter. Se länk på SBG:s 

hemsida: https://www.sverigesbuddhister.se/gdpr/  

 

De lokala SBG medlemsorganisationerna ansvarar för att lokalt GDPR-säkra personuppgifter.  

 

Angående §7 Ekonomi 

7a) Statsbidrag  

SBG handlägger frågor kring ansökningar om och fördelning av statsbidrag. Varje samfund 

ska på anmodan av SBG lämna in respektive ansökan om statsbidrag jämte de bilagor som 

krävs. Varje medlemsorganisation har ansvar för sin egen sammanställning över betjänade 

medlemmar och övriga deltagare. Medlemsregistret införs i SBG:s centrala digitala register, 

se 4d). 

Uppgifterna förvaras hos SBG som ej äger rätten att sprida dessa till annan person eller 

organisation, med undantag för redovisning till bidragsgivande myndighet. Se GDPR policyn 

4e).  

De statliga bidrag som betalas ut till SBG fördelas till medlemsorganisationerna baserat på 

antalet registrerade medlemmar, övriga regelbundna besökare året innan och registrerade i 

Buddhistisk dana via skattsedeln. Fördelningen ska dessutom ta hänsyn till att stödja 

utvecklingen hos mindre organisationer med maximalt 500 betjänade genom ett grundbidrag.  

SBG har rätt att för sin verksamhet avsätta ett skäligt belopp från statsbidraget och ta ut 

medlemsavgifter för att täcka administrativa kostnader, resor och för att stärka och utveckla 

organisationen. 

Utbetalningen av statsbidraget stoppas om medlemsorganisation inte betalat in 

medlemsavgiften innan årsmötet, fram till betalningen har gjorts. 

I de fallen en medlemsorganisation har brutit mot § 4 i SBG:s stadgar eller innehållet i SBG:s 

kompletterande riktlinjer, stoppas statsbidraget med omedelbar verkan under utredningen av 

respektive händelse. Om händelsen har åtgärdats på ett godtagbart sätt kan utbetalningen 

återupptas. 

7b) Dana via Skattsedeln 

SBG handlägger frågor kring ansökningar om, registrering och fördelning av Buddhistisk 

dana via skattsedeln (avgiftshjälp). Varje medlemsorganisation har ansvar för att registrera 

sina anslutna i ett digitalt SBG register.  

Medlemsorganisationer som är anslutna till Buddhistisk dana via skattsedeln kommer att 

automatiskt införas i SBG:s centrala medlemsregister för att erhålla organisationsbidrag. 

https://www.sverigesbuddhister.se/gdpr/
https://www.sverigesbuddhister.se/gdpr/
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SBG har rätt att för sin verksamhet avsätta skälig procentsats från den samlade inkomsten 

genom Buddhistisk dana via skattsedeln för att täcka SBG:s administrativa kostnader, resor 

mm samt för att utveckla verksamheten. Procentsatsen fastställs på ett årsmöte. 

 


