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Verksamhetsberättelse 2014 
 
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 
Föreningen 3Juveler 
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 
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö 
Vipassanagruppen  
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 Sanghabaramee 
Wat Santinivas 
Zenbuddhistiska Samfundet  
 
Styrelsen 
Trudy Fredriksson, ordförande (Samfundet för tibetansk buddhism – 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) 
Bui Van Tam, ledamot (Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat 
Quang templet) 
Pramaha Boonthin Taosiri, ledamot (Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, 
Buddharama Temple Värmdö) 
 
Möten 
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har haft ett årsmöte och 4 styrelsemöten under året. Värd 
för SBS årsmöte den 29 maj var BLIA Sweden - Buddhas Light International Association i 
Rosersberg. I samband med SBS årsmöte, anordnades samma dag ett miljöseminarium. På 
årsmötet invaldes Buddhistiska föreningen i Lappland/Fredrika som ny medlemsorganisation. 
 
Trudy Fredriksson har på uppdrag av regeringen deltagit i möten hos Nämnden för statligt stöd 
till trossamfunden (SST) www.sst.a.se, och Regeringens råd för kontakt med trossamfunden 
www.regeringen.se/sb/d/15931. Bhante Dhammaratana, var suppleant i SST:s råd.  
Trudy ingår från detta år i SST:s beredningsgrupp för andlig vård.  
I december deltog SBS styrelse i ett möte med SST, som ett första årligen återkommande möte 
mellan SBS och SST. 



Flera buddhistiska representanter deltog i en SST kurs i kompetensutveckling för andliga ledare 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Chandra Nawaratna och Trudy deltog i oktober i SST 
konferensen ’Kartläggning av främlingsfientliga handlingar mot trossamfund, lokaler och 
personer’. 
Chandra deltog i SST:s dialogseminarium om barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. 
Trudy, Katja Panova och Leif Magnusson besökte i september de vietnamesiska tempel i Oxie 
och Bjuv. 
I december deltog Bhante Dhammaratana, Niranjani Perera, Chandra och Trudy i 
konferensen ’Värna demokrati’ på inbjudan av Nationella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism, Mona Sahlin. 

Högtiden United Nations Vesak 
Bhante Dhammaratana representerade SBS på högtidsfirandet i Vietnam 7-11 maj och läste upp 
ett upprop från SBS om vikten av att vi som buddhister engagerar oss i miljöfrågorna.  
 
SBS hemsida  
Katja Panova administrerar den gamla hemsidan vid sidan av den nya som håller på att arbetas 
fram, innan den kan lanseras förhoppningsvis under år 2015.  
 
Statliga bidrag från SST 
Statsbidraget uppgick år 2014 till 318 000 kr, därav gick 10% (31 800 kr) till SBS centrala 
verksamhet och 90% (286 200 kr) till 12 medlemsorganisationer baserat på  
4812 betjänade personer under året 2011. 
Följande organisationer fick 30.000 kr. i etableringsbidrag under 2014: Buddha Saddha 
Dhamma förening – Wat Pha, Göteborg, Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i 
Göteborg, Phat Quang templet, Wat Sanghabaramee i Eslöv och Burmesiska Buddhistföreningen 
Sverige – Tiratana Buddhist Temple i Hjortkvarn. 
 
European Buddhist Union (EBU) www.e-b-u.org 
28 – 29 januari deltog Katja Panova i EBU-mötet med National Unions Committee i Frankfurt. 
Trudy Fredriksson deltog i EBU:s årsmöte 25 - 28 september 2014 på Hamburg Buddhist Centre, 
Tyskland. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
Trudy och Katja deltog som observatörer i SAMÖ fokus 2014 i Enköping den 14-15 Maj. Syftet 
med besöksprogrammet var att ge deltagaren en god inblick i övningen och övningens koppling 
till MSB samlade övningsverksamhet.  Katja Panova och Trudy Fredriksson deltog även i 2 
möten hos MSB utöver SAMÖ fokus. 
 
Andlig vård och krisberedskap 
Från och med årsskiftet 2014 har Trudy Fredrikssons och Katja Panovas tjänster som 
buddhistiska koordinatörer för den andliga vården i Sverige utökats till 30%. Den geografiska 
ansvarsuppdelningen är som föregående år, där Trudy Fredriksson ansvarar för kontakter inom 
Svealand och Norrland. Katja Panova ansvarar för kontakter inom Götaland. Arbetet med 
krisberedskap pågår parallellt med arbetet inom den andliga vården i samarbete med SST. 
 
Koordinatörerna har fortsatt sina kontakter med sjukhusen. Katja besökte bland annat 
sjukhusen/sjukhuskyrkan i Norrköping, Linköping och vietnamesiska templet i Gnosjö. Trudy 
besökte bl.a. flera sjukhus/sjukhuskyrkor i Stockholm, Örebro, Uppsala, Arlanda, Umeå, 
Östersund och Västerås, samt thaibuddhistiska föreningar i Umeå och Östersund. Trudy 
föreläste om buddhistisk andlig vård vid flera tillfällen för personal vid Universitetssjukhuset i 
Örebro och Örebroregionen, Karolinska sjukhuset i Huddinge, Sabbatsbergs sjukhus och en 
utbildning för personal vid institutionssjälavården. 
 

http://www.e-b-u.org/


I februari anordnade koordinatörerna i samarbete med SST, en konferens i Alvik om andlig vård 
och krisberedskap för ordinerad Sangha och andra buddhistiska kontaktpersoner. Totalt deltog 
27 personer. Phra Boonsee medverkade i oktober i kursen Att förstå och möta människor i kris 
vid Teologiska högskolan Stockholm. 
 
I september genomfördes i samarbete med SST, en utbildningsdag i andlig vård och 
krisberedskap med 19 deltagare. Utbildningsdagen hölls i Eslöv, södra Sverige i Wat 
Sanghabaramee templets lokaler.  
 
Interreligiöst Fredsforum 
Trudy, Eva Abrahmsén och Siriporn Holdosi deltog i planeringsmöten och arrangemang under 
World Interfaith Harmony Week i Sensus lokaler i februari 2014. Buddharamatemplet höll åter i 
en workshop för tillverkning av Loy kratong blomsterkransar och Trudy höll i en 
meditationsstund. Blomsterkransarna användes sedan vid ljusceremonin på Medborgarplatsen, 
där Trudy läste upp Sveriges interreligiösa råds uttalande om skydd av religionsfrihet.  Fyra 
munkar från Buddharamatemplet inledde ljusceremonin med att recitera böner. 
I december deltog Trudy, Eva, Phra Boonsee och andra från olika SBS- medlemsorganisationer i 
manifestationen ’Vandring för vänskap’ i Stockholm.  
 
Sveriges Interreligiösa Råd 
Trudy deltog i möten med Sveriges Interreligiösa Råd.  I anslutning till World Interfaith Week 
undertecknade Trudy och Bhante Dhammaratana ett uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd 
om skydd av religionsfrihet. Övriga aktiviteter var bl.a. ett uttalande om förföljelse av olika 
religiösa minoriteter i Irak, och planering av kampanjen Vägra Hata! i samverkan med Sveriges 
Kristna Råd. 
 
Coexist 
Coexist är ett interreligiöst nätverk i samarbete med Malmö Stad och SST. 
Leif Magnusson m.fl. från Karma Yönten Ling och Ngo Thuy Hoa från Vietnamesiska 
församlingen i Oxie har deltagit som buddhistiska representanter i Coexist under året med 
dialog och en utåtriktad verksamhet då man besökt många skolklasser i Malmö, tempel, kyrkor, 
moskéer m.m. samt olika begravningsplatser. Coexist var också representerat under 
Almedalsveckan i Visby. 
 
Övriga interreligiösa möten 
Chandra Nawaratne deltog i april i ett interreligiöst möte med Diskrimineringsombudsmannen. 
Trudy Fredriksson var i juni bjuden till mottagning i samband med avtackningen av Svenska 
kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, och högmässan vid installationen av nya ärkebiskopen 
Antje Jackelén. 
Trudy föreläste i april på konferensen Religion och radikalism anordnat av Vox Pacis i 
Skärholmen och deltog i juli i ett interreligiöst samtal på Pride festivalen i Kulturhuset.  
Trudy deltog i december Sveriges Televisions program ’Runda bordet’ om religion i samhället 
och Stockholms stads informationsmöte om planeringen av Norra begravningsplatsen. 
 
Övrigt 
SBS har behandlat många olika frågor från medlemmar, olika organisationer/institutioner och 
privatpersoner. 
 

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack  
till alla som med olika insatser bidragit till verksamheten  
 
Stockholm april 2015 
Styrelsen för Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 


