
Protokoll (nr 10  2017) 
Styrelsemöte Stockholms Buddhistcenter 
14 november 2017, 18.00-20.30 
 
Närvarande: Prasadacarin Busk (ordf), Kia Almegård (Vimaladhi), Emma Sohlgren, 
Michael Nielsen (Padmajaya) 
Frånvarande: Catherine Hopper (Munisha) 
 

1. Mötet öppnades och Prasadacarin utsågs till mötesordförande och Vimaladhi till 
sekreterare.  

2. Dagordningen godkändes.  
3. Protokoll från föregående möte godkändes.  
4. Ärenden från föregående möte: En ny dharmagiri-grupp har bildats, bestående av 

Prasadacarin, Viryabodhi, Monica Skrinjar, Harri Uotila och Emma Lievonen. Aryaka 
har tackat ja till att fungera som en sorts kalyana mitra till dem som lever på 
Dharmagiri, f n Monica.  
Emma fortsätter, i samråd med den nya kontaktpersonen på banken, att undersöka hur 
vi förmånligast kan omförhandla dharmagiri-lånet i slutet av året, t ex om det är 
lämpligt att minska lånet med en större amortering i samband med detta. Beslut om 
detta kan tas senare via mail.   

5. Ekonomi. Budgetuppföljningen visar att 2017 ser ut att gå med vinst. Arbetet med 
budget för 2018 har påbörjats.  
Emma presenterade några ändringsförslag i prissättningen av kurserna. Styrelsen 
enades om följande: Danapriset i nuvarande (procentuell) form ersätts av en generell 
höjning på 400 kr över normalpris. Priset på fördjupningskurser höjs från 225 kr/vecka 
till 275 kr/vecka (normalpris) och från 140 kr/vecka till 175 kr/vecka (reducerat). 
Priset sänks för en heldags fördjupning: danapris 950 kr, normalpris 550 kr och 
reducerat pris 350 kr.  

6. Centret. Prasadacarin ska göra ett utkast till policy för dem som bär ansvar i sanghan, 
på centret och retreatcentret. Den ska baseras på ¨What is a Triratna Centre¨, som ska 
översättas och anpassas till svenska förhållanden, samt ett styrdokument som togs 
fram på Stockholms buddhistcenter 2014.  

7. Dharmagiri. Ett hyresavtal är klart inom kort, och kan börja gälla från 1 dec. 
Padmajaya ska skicka uppgifter om hyra per kvm till Prasadacarin.  
Inför sanghahelgen i december planeras en ommålning av meditationsrummet. Färgval 
avgörs av dharmagiri-gruppen.  

8. Framtida styrelse. Valberedningen är vidtalad och har påbörjat sitt arbete.  
9. Övriga frågor. Aryaka har skickat ett förslag om att centret ska införa 

klimatkompensation vid flygresor. Efter diskussion kom styrelsen fram till att inte 
prioritera detta för närvarande.  
Preliminärt datum för årsmöte är 11 mars 2018. 

10. Datum för nästa möte. Prasadacarin ska skicka en doodle till styrelsen.   
11. Mötet avslutades.  

 
 
 
 

-------------------------------------------  ---------------------------------------- 
Prasadacarin    Vimaladhi 


