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Svensk-Indiska föreningen 

Verksamhetsberättelse 2012 
  

Vid årets slut hade föreningen 170 medlemmar.    

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Cecilia Purits  Ordförande 
Mohinder Singh Vice ordförande 
Britta Algulin  Sekreterare 
Annamica Basker  Kassör 
Stig Lundgren Ledamot 
Berit Oxelbeck Ledamot  
Nadja Sundbom Ledamot  
Henrik Sundbom  Ledamot 
 
  

Andra förtroendeuppdrag 
 
Rakesh Kumar Mishra Representant i styrelsen för Indiska Ambassaden  
Claes-Göran Ohlsson  Revisor   
Deepika Singh Revisorssuppleant 
Gautam Bhattacharyya Valberedning, sammankallande 
Mona och Rune Nyberg Festkommitté Diwali 
Sonja och Lasse From Festkommitté Diwali 
 
 

Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 sammanträden, under ledning av ordförande 
Cecilia Purits. Arbetet har innehållit planering av föreningens arrangemang, men även av 
samtal om hur föreningen kan förnya sin verksamhet. I juni avslutade Indiens ambassadör H 
E Ashok Sajjanhar sin tjänst i Stockholm och en delegation från föreningens styrelse besökte 
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ambassaden för att överlämna en avskedsgåva. En Diwalikommitté under ledning av vice 
ordförande Mohinder Singh planerade och genomförde årets största evenemang i vår före-
ning; Diwali-festen. Vi fann under 2011 en fungerande form för denna fest och gjorde i stort 
sett repris på upplägget i år. Vidare har styrelsen under året lagt tid och kraft på att utvär-
dera och förbättra kommunikationen med medlemmarna, samt att utvidga kontaktnätet. I 
detta arbete har Henrik Sundbom varit drivande.  
 
 

Svensk-Indiska föreningens aktiviteter och arrangemang under 2012 
 
9 feb Årsmöte. Årsmötet, som var välbesökt, ägde rum i ABF-huset i Stockholm. Ef-

teråt intogs middag på restaurang Cumin Club.  
 
29 mars I Upanishadernas värld, föreläsning av Stig Lundgren. Föreläsningen ägde rum i 

ABF-huset på Sveavägen i Stockholm, och ett 20-tal medlemmar deltog. 
 
5 sep Det indiska utbildningssystemet, föredrag av Jan Sjunnesson (skolforskare bl a 

verksam vid lärarhögskolan i Stockholm). Plats: butiken Rajas café, Odengatan i 
Stockholm. Ca 20 deltagare. 

 
22 sep Bollywood; workshop och träningspass i Löthallen, Duvbo. Leddes av Usha 

Balasundaram. Tyvärr endast 5 deltagare.   
  
5 okt Tempelbesök i Farsta Strand. Besöket leddes av Stig Lundgren, medlem i för-

enings styrelse. Stig verkar även som präst vid förrättningar i templet. 4 delta-
gare.              

 
20 okt Diwalifest. Festen ägde liksom föregående år rum på företaget Indiskas huvud-

kontor i Frihamnen och strax under 100 gäster deltog. Föreningen stod för ar-
rangemanget och hade anlitat restaurant/ cateringfirman Hurry Curry att ordna 
med mat. Vi hade glädjen att välkomna Indiens nya ambassadör, H E Banashri 
Bose Harrison som nyligen tillträtt sin tjänst. Hon höll ett uppskattat tal under 
festen. Indiska ambassaden gav ett generöst bidrag till arrangemanget, vilket 
möjliggjorde ett fint dansuppträdande. Vinsterna till kvällens lotteri var skänkta 
av ambassaden, samt några företag och privatpersoner och för detta tackar vi 
varmt. 

 
29 okt Swan Lake Revisited. Vi var medarrangörer då ambassaden bjöd in till en dans-

föreställning på Norra Real i Stockholm. Föreställningen, som var en modern 
fransk-indisk variant på Tjajkovskijs balett Svansjön, drog fulla hus. Gästande 
dansörer tillhörde The Rythmosaic Dance Company.  

   
4 dec Ayurveda – läran om livet. Föredrag om traditionell indisk läkekonst av Peter 

Ljungsberg, i butiken Veda Lila på Barnhusgatan i Stockholm. Ca 15 deltagare. 
 
18 dec Indiens strategiska säkerhetspolitik – en möjlighet för Sverige? Frukostsemi-

narium i samarbete med Folk och Försvar, Gamla stan i Stockholm. Lars Olov 
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Lindgren, Sveriges avgående ambassadör i Delhi, m fl medverkade.  Cirka 25 
deltagare. 

 

   

Övrigt 
 
Föreningen har under året bjudit på ett rikt utbud av aktiviteter, särskilt under hösten. Sty-
relsen har strävat efter att förverkliga de idéer till föreläsningar och sammankomster som 
kommit från medlemmarna. Vi tar gärna emot fler förslag! 
 
Det ekonomiska utfallet av föreningens verksamhet framgår av resultat- och balansräkning-
arna vilka finns tillgängliga vid årsmötet. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi fortfa-
rande god. Den Indiska ambassaden stödjer föreningen välvilligt på olika vis och i år tackar vi 
särskilt för verksamhetsbidraget på 15.000 kr.  
 
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningens arbete under 2012. 
 
 
Stockholm den 22 januari 2013 
 

Cecilia Purits   Britta Algulin 

Cecilia Purits, ordförande   Britta Algulin, sekreterare 
 


