Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS)
Erstagatan 31
SE-116 36 STOCKHOLM
kontakt@buddhism-sbs.se
www.buddhism-sbs.se

Riktlinj er för ansökni ng om medlemskap
i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS)
2010
Vi inom SBS ser gärna att fler buddhistiska samfund eller organisationer blir medlemmar i SBS. Som
medlem i SBS kan man ta del av och bidra till det samarbete mellan buddhistiska samfund som byggts
upp sedan början av 1980-talet. Man kan dessutom ansöka om olika former av statligt stöd till
trossamfunden. Här kan du läsa om de riktlinjer som samarbetsrådet har enats om. Om ert samfund
uppfyller de kriterier som anges i SBS stadgar, kan ni fylla i blanketten och skicka in den till SBS kontor.
(Detta dokument och ansökningsblankett finns även på SBS hemsida www.buddhism-sbs.se)
En kort summering av kriterierna för medlemskap:
• Samfundet ska ha varit etablerat minst 5 år i Sverige.
• Samfundet ska ha en formell struktur (som ideell förening eller samfund)
• Stadgar och övrig dokumentation ska tydligt visa att det bedrivs en traditionell
buddhistisk verksamhet.
• Samfundet ska ha minst 50 registrerade medlemmar. För att senare kunna ansöka om
statligt stöd måste samfundet ha ett organiserat medlemsregister.

Utdrag från SBS stadgar (som finns att läsa i sin helhet på www.buddhism-sbs.se):
2. Ändamål och uppgifter
SBS är en riksorganisation för buddhistiska samfund i Sverige och syftar till en utökad samverkan
samfunden emellan. SBS är ett serviceorgan utan styrande funktion där varje medlemssamfund
behåller sin särart och självständiga verksamhet.
SBS ska främja kunskap om buddhism och buddhistiskt levnadssätt. SBS ska stödja utvecklingen av
buddhistisk verksamhet och verka för ökad medmänsklighet i världen. SBS förmedlar ansökningar
om statligt bidrag och fördelar erhållna medel bland medlemssamfunden.
3. Medlemskap
a. För att vara medlem i SBS krävs att samfundet har minst femtio medlemmar och har haft en formellt
organiserad buddhistisk verksamhet i Sverige under minst fem år.
Samfundet ska i sina stadgar uttrycka en buddhistisk verksamhet som grund. Verksamheten bör
således innefatta tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha, studier av De fyra ädla sanningarna och
utövande enligt Den ädla åttafaldiga vägen.
b. Församlingar som är lokala i bemärkelsen filialer till ett rikssamfund, där rikssamfundet redan är
medlem i SBS, skall vara medlem i SBS via rikssamfundet.
c. Om SBS finner att det ansökande samfundet i sin verksamhet och presentation går emot buddhismens
lära och traditioner kan ansökan avslås.
d. Beslut om medlemskap fattas av rådets årsmöte, på rekommendation från styrelsen.
e. Varje medlemssamfund utser en representant och en suppleant till SBS vid sitt årsmöte.
Efter respektive samfunds årsmöte ska årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse inges till SBS
f. Medlemssamfundens verksamhet får inte bedrivas enbart med statliga bidrag.
Med vänlig hälsning
i Dharma,
SBS styrelse
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Ansökni ngsblankett
för medlemskap i Sveriges Buddhistisks Samarbetsråd (SBS)

Samfundets officiella namn och traditionstillhörighet (theravada, tibetansk, zen, västerländsk etc.):

Namn och uppgifter på internationell modersorganisation (om sådan finnes):

Samfundets organisationsnummer: __________________________________________________
Datum för Samfundets grundande: __________________________________________________
Antal registrerade medlemmar i samfundet: ___________________________________________
Samfundets utsedda ordförande (adress, telefonnummer och e-post):

Kontaktperson, om inte ordföranden (adress, elefonnummer och e-post):

En beskrivning av samfundets historia (i Sverige) samt eventuella övriga uppgifter:

Har ni ett organiserat och fungerande medlemsregister med namn, adresser och e-post? JA / NEJ
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Obs! Vänligen bifoga dessa handlingar till ansökan:
•
•
•
•
•
•

Samfundets stadgar
Senaste verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning för senaste året
Protokoll från ert första konstituerande möte
Protokoll från ert senaste årsmöte
Protokoll som innehåller beslut om ansökan om medlemskap i SBS

Vi kommer också att titta på er hemsida, ange adress nedan.
Dessa dokument hjälper oss att få en god bild av er verksamhet.
Obs! Ansökningar ska vara inkomna senast 31/12 för behandling under påföljande årsmöte.

Samfundets adress:
Namn: ____________________________________________________________________
Gatuadress: ________________________________________________________________
Postnummer och ort: _________________________________________________________
telefon: ____________________________________________________________________
e-post: ____________________________________________________________________
hemsida: __________________________________________________________________

Underskrifter:
Datum och ort: ___________________________________________________________

______________________________________ ______________________________________
Samfundets ordförande
Kontaktperson
______________________________________ ______________________________________
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
______________________________________ ______________________________________
telefon: ________________________________ telefon: _______________________________
e-post: _________________________________ e-post: _______________________________
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