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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 föreningen i Luleå  
Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen  
Buddhistiska gemenskapen Triratna  
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara  
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple 
Dalarnas Thailändska Buddhistförening 
Föreningen 3Juveler, Stockholm  
Föreningen för Diamantvägsbuddhismen, Buddhistiska centret Stockholm  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund, Karma Yönten Ling  
Sakya Changchub Chöling  
Svenska Soto-Zenföreningen  
Thaiföreningen Prakatbuddhakon i Borlänge 
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö  
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska buddhistiska kulturföreningen i Bjuv, Dai Bi Tam templet  
Vietnamesiska buddhistiska kulturföreningen i Malmö, Thay Tien Templet  
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet  
Wat Pha Sokjai föreningen i Östersund 
Wat Sanghabaramee, Eslöv  
Wat Santinivas, Haninge  
Zenbuddhistiska Samfundet  
 
Styrelsens sammansättning  
Trudy Fredriksson (TF), 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 (KP), sekreterare (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg)  
Daniel Trung Pham, ledamot (Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, 
Phat Quang templet)  
Phra Ben Ataphong Molén, ledamot (Wat Pha Sokjai föreningen i Östersund) 
 
Möten  
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har haft ett årsmöte och 4 styrelsemöten under året. 
Söndag 8 maj hölls årsmötet på Burmesiska Buddhistföreningen, Tiratana Theravada Buddhist 
Tempel i Hjortkvarn. I samband med årsmötet anordnade SBS även ett seminarium med temat: 
Aktiv buddhism. I det seminariet redogjorde fem SBS representanter, Sompan och Sonny Lööf, 
Chandra Nawaratne, Katja Panova, Phra Ben och Tien Lai som deltog som delegater i EBUs 
konferens i Berlin 1-3 april 2016 med temat ”Buddhism in Action”, för fem olika områden där 
SBS kan hämta inspiration och exempel på det arbetet som sker hos EBUs olika 
medlemsorganisationer. 
 
Trudy Fredriksson (TF) har på uppdrag av regeringen deltagit i flera möten med Nämnden och 
Rådet för Statligt Stöd till Trossamfunden (SST) www.sst.a.se, och med Regeringens råd för 
kontakt med trossamfunden. Katja Panova (KP) har också deltagit i SSTs rådsmöten. TF ingår 
också i SST:s beredningsgrupp för andlig vård.  
I början av november inbjöds handläggaren för bidragsfrågor på SST, Åsa E Hole, till SBS 
styrelsemöte, som ett återkommande årligt möte mellan SBS och SST.  
 



Statliga bidrag från SST  
Statsbidraget uppgick år 2016 till 358 457 kr, därav gick 10% (35 846 kr) till SBS centrala 
verksamhet och 90% (332 611 kr) har fördelats till 10 medlemsorganisationer med totalt 3659 
betjänade personer. 
Följande fem organisationer fick 30 000 kr i etableringsbidrag under 2016: 1. BLIA, 2. 3 Juveler, 
3. Prakatbuddhakon, Borlänge, 4. Wat Pah Sokjai, Brunflo, 5. Buddhistiska föreningen i 
Lappland. 
Föreningen Buddha Saddha Dhamma mottog 200 000 kr i bidrag för säkerhetshöjande åtgärder 
och Buddhistiska gemenskapen KTG mottog 100 000 kr i statsbidrag för handikappanpassning 
och 100 000 kr för flyktingarbete. 
 
SBS har också fördelat stimuleringsbidrag på 35 000 kr till de aktiva av de ca 135 personer på 
AV-kontaktlistan. 
 
Ett seminarium om hantering av medlemsregistersystem har anordnats med BLIA i Rosersberg 
som var värd. Lennart Löfgren höll i seminariet och förklarade hur man skapar och 
administrerar ett medlemsregister, för att anpassa det till kraven för statligt stöd.  
 
Andlig vård (AV) och krisberedskap (KB)  
Från och med årsskiftet 2016 har både KP och TF 40% tjänster som buddhistiska koordinatörer 
för den andliga vården i Sverige. Sammanlagt betalade SST ut 460 000 kr för hela AV-projektet. 
Utöver den summan gavs ett anslag på 80 000 kr till AV-utbildningsinsatser. 
 
Koordinatörerna för buddhistisk andlig vård och krisberedskap har arbetat inom följande 
områden under 2016:  
 

 Svarat på frågor kring buddhistisk andlig vård som vårdpersonal/sjukhuskyrkan m.fl. 
och erbjudit stöd och rådgivning vid dödsfall. Koordinatörerna har vid behov hänvisat 
till buddhistiska kontaktpersoner. 

 Anordnat fortbildningar för AV kontaktpersoner genom seminarier och 
utbildningshelger. 

 Har haft olika slags möten med sjukhusledning, vårdpersonal och 
sjukhuskyrkor/institutionssjälavården runtom i landet i frågor gällande buddhistisk AV, 
KB och kontaktlistorna.   

 Tagit fram och tryckt en informationsfolder i 10 000 ex. om den buddhistiska andliga 
vården i Sverige. 

 Har börjat distribuera AV-foldrarna till sjukhusen och till buddhistiska organisationer i 
hela landet. 

 Uppföljningsmöten och diskussioner med sjukhusen om fortsatt utveckling och 
spridning av information om buddhistisk AV och KB.  

 Möten hos flera myndigheter med ansvar för krisberedskap.  
 Tagit fram frågeformulär för att samla in information till ett planerat informationshäfte 

om den buddhistiska andliga vården, buddhistiska seder och bruk i livets olika skeden, 
samt vid vårdrelaterade situationer på sjukhusen.  

 Med frågeformuläret som underlag har koordinatörerna anordnat seminarier i 
Stockholm och Brunflo, samlat in och skrivit ner den gemensamma kunskapen, som 
framkommit hos olika buddhistiska riktningar. Frågorna har även besvarats per mejl av 
andliga företrädare inom de olika buddhistiska traditionerna. 

 
SBS hemsida  
Katja har arbetat med SBS nya hemsida, för att avsluta den gamla och lansera den nya sidan i 
slutet av 2016/början av 2017. Den nya hemsidan har fler användbara funktioner, är lättare att 
administrera och har en modernare layout. 
 



 

European Buddhist Union (EBU) www.e-b-u.org  
TF deltog i EBU-mötet med de Nationella Unionerna, 19 – 20 mars 2016 i Frankfurt, Tyskland. 
Hon har också deltagit i EBU:s årsmöte 22-25 september i Wien, Österrike.  
 
The World Peace Buddhist Conference i Burma 
KP representerade SBS på the World Peace Buddhist Conference i Burma som Sitagu 
International Buddhist Academy arrangerade. 21-25 januari 2016. KP läste upp en hälsning från 
SBS och budskapet från ”Vägra Hata!” – budkaveln, där religiösa ledare i Sverige genom Sveriges 
Interreligiösa Råd agerar gemensamt mot hat och för fred.  
 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 
TF och KP deltog i möten med MSB samrådsgrupp. Möten har hållits med Migrationsverket och 
Polisen och andra myndigheter i frågor rörande krishantering och flyktingsituationen. 
 
Interreligiösa nätverk 
Trudy och Bhante Dhammaratana deltog i möten med Sveriges Interreligiösa Råd. Trudy blev 
som medlem i SIR:s styrgrupp inbjuden till Lunds Domkyrka i samband med Lutherska 
världskyrkornas 500 års jubileum av reformationen och påvebesöket. Chandra deltog i 
projektet ’Medföljare’ som är ett interreligiöst stödprojekt i samverkan med Migrationsverket. 
Det innebar regelbundna besök på ett flyktingboende i Farsta. 
Eva Abrahmsén, Chandra m.fl. planerade och genomförde Vandringar för Vänskap i 
Interreligiöst Fredsforums regi.  
KP har deltagit i möten i det lokala Interreligiösa Rådet i Göteborg.  
 
I det interreligiösa nätverket Coexist i Malmö stad har SBS representant Leif Magnusson m.fl. 
från Karma Yönten Ling regelbundet under året träffat representanter från andra religioner, och 
samtalat i olika sammanhang kring aktuella frågor rörande trygghet, mångfald och fredlig 
samexistens. 
 
Övrigt  
SBS har behandlat många frågor från medlemmar, olika organisationer/institutioner och 
privatpersoner.  
 
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som med olika insatser bidragit till verksamheten. 


