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Svensk-Indiska Föreningen 

Verksamhetsberättelse 2015 
  

Vid årets slut hade föreningen 506 medlemmar, vilket innebär att föreningen vuxit med 68 nya med-
lemmar under det gångna året. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Henrik Sundbom Ordförande 
Mohinder Singh Vice ordförande 
Britta Algulin  Sekreterare 
Cecilia Purits  Ledamot  
Nadia Sundbom  Ledamot 
Stig Lundgren  Ledamot 
Christina Nygren Ledamot  
Anamika Bhasker Ledamot 
 
Cecilia Purits har innehavt rollen som kassör och Nadia Sundbom som webb- och 
kommunikationsansvarig.  
  
Andra förtroendeuppdrag 
 
Claes-Göran Ohlsson  Revisor   
Deepika Singh  Revisorssuppleant 
Gautam Bhattacharyya Valberedning, sammankallande 
Mona Nyberg  Festkommitté Diwali 
Rune Nyberg  Festkommitté Diwali 
Sonja From  Festkommitté Diwali 
Lasse From  Festkommitté Diwali 
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Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden och flitiga diskussioner per mail. Arbe-
tet har innehållit planering av föreningens arrangemang, men även samtal om hur föreningen kan 
förnya sin verksamhet. En Diwalikommitté under ledning av vice ordförande Mohinder Singh plane-
rade och genomförde årets största evenemang i vår förening: Diwali-festen. 
 
 
Svensk-Indiska föreningens aktiviteter och arrangemang under 2015 
 
14 och 21 jan Filmvisning: Det gudomliga Indien.  

Anders Hansérs och Per J Anderssons dokumentärfilm Det gudomliga Indien visades 
vid två tillfällen. Båda föreställningarna var fullsatta, vilket betyder att ca 70 Av före-

ningens medlemmar tog del av filmen. 
 
”Filmen börjar och slutar på Ganges i Varanasi och däremellan går resan till New 

Delhi, Rajasthan, Calcutta, Chennai, Mamallapuram, Ooty, Kerala och Bombay. Vi 
åker ånglok, djungeljeep och cykelriksha, vandrar och rider elefant. Dessutom berät-
tas historien om Egron Lundgren, den svenska konstnären som skildrade sepoyuppro-
ret 1858, och PK Mahanandia, indiern som cyklade till kärleken i Sverige.”  

 
24 mars Årsmöte 

22 medlemmar deltog i årsmötet där följande personer valdes till föreningens styrelse: 
Stig Lundgren (nyval för en period av två år) 
Britta Algulin (nyval för en period av två år) 
Mohinder Singh (omval för en period av två år) 
Anamika Bhasker (fyllnadsval för en period av ett år) 
Efter årsmötesförhandlingarna gästades föreningen av mr. Meena från Indiens ambas-
sad som informerade om ambassadens planer på en Indiendag i Kungsträdgården se-
nare under våren. Därefter gjorde merparten av de närvarande föreningsmedlem-
marna sällskap till restaurang Mandira.  

 
22 april Studiebesök på Utrikesdepartementets Asienenhet.  

Ca 15 föreningsmedlemmar deltog i ett mycket uppskattat besök hos UD, där ansva-
riga personer berättade om hur de politiska relationerna mellan Sverige och Indien 
förändrats av de båda ländernas regeringsskiften. Intresset för besöket var mycket 
stort, och ett tak för antalet medverkande fick sättas efter UD:s önskemål. 

 
6 maj Självständigt men korrupt? Föreläsning om Indiens domstolsväsen 

Ebba Mårtensson som under fem års tid arbetat med polisreformer och domstolsvä-
sendet i Indien föreläste om hur det indiska rättssystemet fungerar i praktiken. Ett 
trettiotal åhörare.  

  
21 och 28 maj Hinduismen i Sverige  

Två samtal i samarbete med Östasiatiska Muséet. Stig Lundgren och Gautam Bhatta-
charyya deltog i samtalen och talade om vad det innebär att vad det innebär att vara 
hindu idag, respektive hinduismen ur ett diasporaperspektiv. Samtalen leddes av Olof 
Tiderman, museipedagog på Östasiatiska.    

 
12 september Kulturnatt i Uppsala 

SIF bidrog med två evenemang till ett indiskt tema på Uppsala Konsert och Kongress 
under kulturnatten i Uppsala.  Stig Lundgren föreläste på temat ”Konstens mål enligt 
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hinduismens filosofer”. Filmen English Vinglish visades och introducerades genom ett 
samtal mellan SIF:s ordförande och sekreterare. Ca 30 personer lyssnade på föreläs-
ningen och ett 80-tal såg filmen och lyssnade på filmsamtalet. SIF hade också ett info-
tält på den indiska marknad som anordnades utanför konserthuset. 

30 september Föreläsning: Adivasis – Indiens ursprungsbefolkning. 
 PK Mahanadia och Per J Andersson, som tecknat den förres levnadshistoria i boken 
”Från New Delhi till Borås” talade om situationen för Indiens ursprungsbefolkning, hur 
det är att växa upp under sådana förhållanden och om PK:s makalösa resa på cykel 
från Indien till kärleken i Sverige. Föreläsningen hölls på Etnografiska Muséet inför ett 
fyrtiotal åhörare.   

7 oktober Bokpresentation: Parul Sharma om mänskliga rättigheter i Indien 
Författaren och MR-aktivisten Parul Sharma presenterades sin nya bok om situationen 
för mänskliga rättigheter i Indien. Ca 25 åhörare. 

   
14 okt Diwalifest. Festen ägde rum på hotell Clarion, Skanstull. Indiens ambassadör i Sverige. 

HE Banashri Bose var hedersgäster, liksom riksdagsledamoten Margareta Cederfeldt 
(M). Under kvällen uppträdde Sunita Singh och hennes dansgrupp Jhanjhariya, och 
Shafiq Khan spelade upp traditionell rajasthansk marionetteater. Festen var fullsatt, 
vilket innebar 105 gäster. 

 
  
Övrigt 
 
Föreningen har under året bjudit på ett rikt utbud av aktiviteter. Styrelsen har strävat efter att för-
verkliga de idéer till föreläsningar och sammankomster som kommit från medlemmarna. Vi tar gärna 
emot fler förslag! 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet av föreningens verksamhet framgår av resultat- och balansräkningarna vilka 
finns tillgängliga vid årsmötet. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi fortfarande god, även om 
årets resultat visar ett underskot. Årets intäkter har bestått av frivilliga bidrag från medlemmarna 
och ett litet överskott från visningarna ev filmen Gudomliga Indien. Föreningen har inte erhållit något 
generellt verksamhetsbidrag från Indiska ambassaden under året. Ambassaden bidrog däremot med 
medel för att betala underhållningen på Diwalifesten.  
 
Då föreningens medlemsavgift satts till noll kronor, har medlemmarna vid flera tillfällen under året 
uppmuntrats att stödja föreningen med frivilliga ekonomiska bidrag av valfri storlek. Två längre brev 
om föreningens aktiviteter har skickats till medlemmarna där sådana uppmaningar förekommit, och 
information om detta finns också på svenskindiska.se. Detta har resulterat i att 2 100 kronor done-
rats till föreningen, vilket vi är mycket tacksamma för!  
 
Marknadsföring 
Genom föreningens maillista och framför allt Facebooksida har vi spridit information om Indien-rela-
terade evenemang i andra organisationers regi, till exempel indiska ambassaden, Östasiatiska muséet 
och ABF. Vid årets slut hade föreningen 950 likes på Facebook, en ökning på 200 personer sedan fö-
regående årsskifte. Små summor har vid några tillfällen lagts på marknadsföring på Facebook. Ingen 
annan annonsering har förekommit.  

Marknadsföringsmaterial i form av två rollups som används vid föreningens aktiviteter har köpts in 
under året. 
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Styrelsen har representerat föreningen i olika formella och informella sammankomster.  
 
 
 
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningens arbete under 2015. 
 
 
Stockholm den 18 mars 2016 
 
 
 
 
Henrik Sundbom, ordförande  Britta Algulin, sekreterare 
 


