
Svensk-Indiska Föreningen 

Verksamhetsberättelse 2017 

Vid årets slut hade föreningen 650 medlemmar, vilket innebär att föreningen vuxit med 45 nya 

medlemmar under det gångna året. 

 

Styrelse: 

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. 

Valberedning: 

Nasser Faridoon, Sammankallande 

Birgitta Ornbrandt 

Karmapriya Muschött 

 

Revisorer 

Deepika Singh Revisor 

Hind al-Kurayshi, Revisorssuppleant 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden och flitiga diskussioner per mail och 

telefon. Arbetet har innehållit planering av föreningens arrangemang, men även samtal om hur 

föreningen kan förnya sin verksamhet. 

 

  



Svensk-Indiska föreningens aktiviteter och arrangemang under 2017 

16 mars: Spaningar från Litteraturfestivalen i Jaipur. 

Henrik Sundbom berättade om sina upplevelser och erfarenheter från världens största 

litteraturfestival som hölls i Jaipur i januari. Samtalet hölls i butiken Picock på Södermalm. 

28 mars: Årsmöte 

Välbesökt årsmöte hölls på ABF-huset. Efter diskussioner om behovet av en aktivare valberedning 

valdes en sådan med Nasser Faridoon som sammankallande. Ett missförstånd om föreningens 

historia ledde till en lång diskussion om kommande 70-årsjubileum med diskussioner om 

jubileumsfest och en jubileumsskrift om föreningens historia. Dessa bör dock hållas under 2019, inte 

2017. Vi fick också besök av Philippa Staffas från Stockholms Kulturfestival som gav 

förhandsinformation om den kommande Indienfestivalen i samband med Indiens 70-årsdag.  

30 maj: Hinduismens syn på fred och icke-våld 

Stig Lundgren höll en mycket uppskattad föreläsning om hinduismens syn på fred och icke-våld i 

Butik Brokiga Bengalen. Christina Nygren ordnade som ofta annars dryck och tilltugg.  

15-16 augusti: Stockholms kulturfestival 

I samband med Indiens 70-årsdag hölls Stockholms Kulturfestival med Indientema. Under en vecka 

sprakade Stockholm av indiska färger, dofter och toner i det sannolikt störst Indienevenemanget i 

Sveriges historia. Svensk-Indiska Föreningen deltog genom samarrangemang av ett panelsamtal om 

Indienbilden i Sverige med titeln ”På spaning efter det nya Indien”. Medverkade gjorde föreningens 

ordförande Henrik Sundbom, författaren Per J Andersson och SVT:s Indienkorrespondent Malin 

Mendel Westberg. Samtalet leddes av Andreas Johansson Heinö. Dessutom medverkade Henrik 

Sundbom i ett panelsamtal med moderatledaren Anna Kinberg Batra arrangerat av Timbro, samt ett 

samtal om Indien och Kinas roller i den nära framtiden på Global bar.  

26 september: Specialvisning av Palats & djungel på Östasiatiska museet 

Föreningen fick en guidad visning av Östasiatiska Museets utställning med indiska miniatyrmålningar.  

5 oktober: Författarsamtal med Julia Wiraeus 

Författaren Julia Wiraeus samtalade med Britta Algulin om sin bok Delhi Braveheart. Boken handlar 

om det tragiska sexualmordet på en ung kvinna i New Delhi 2012, och hur detta förändrat 

situationen för och samtalet om Indiens kvinnor. Samtalet var välbesökt och uppskattat och hölls i 

butiken Brokiga Bengalen.  

8 november: Gästspel från Bengalen - Baul Shilpi 

Tillsammans med Svenska Orientsällskapet och Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och 

Turkietstudier vid Stockholms Universitet stod vi värd för en konsert med en grupp baul-musiker från 

Bengalen. Kvällen och de enskilda sångerna presenterades på svenska av Christina Nygren. Konserten 

besöktes av ca 60 personer.  

Medverkande musiker: 

Kajal Dewan (baul shilpi) 

Aklima Begam (baul shilpi) 

Nasima Dewan (baul shilpi) 

Fazal Miya (dhol, trumma) 

Muhammad Israfil (bashi, flöjt) 



6 mars: Storyteling med Seema Anand 

I samarbete med Indiska ambassaden ordnades en storytelingkväll med Seema Anand på temat ”The 

art of seduction” i Butik Brokiga Bengalen.  

15 mars: Panelsamtel, Indien i förändring 

I samarbete med ABF Stockholm ordnades ett panelsamtal om Indiens olika politiska och sociala 

vägskäl. Panelen bestod av Henrik Chetan Aspengren, Indienansvarig vid Utrikespolitiska Institutet, 

Sveriges Radios kulturkorrespondent Naila Saleem och Emil Lindén, Indienhandläggare vid 

Utrikesdepartementet. Samtalsledare var Henrik Sundbom. Ca 70 personer besökte evenemanget. 

Styrelsen har representerat föreningen i olika sociala sammankomster, bland annat i samband med 

Stockholms kulturfestival och gemensamma möten på indiska ambassaden med olika föreningar som 

ägnar sig åt Indien. Ordföranden har under året medverkat i media ett flertal gånger, bland annat i SR 

P1 och SvD, och talat för bla Rotaryföreningar.  

 

Övrigt 

Föreningen har under året bjudit på ett rikt utbud av aktiviteter. Styrelsen har strävat efter att 

förverkliga 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.  

Marknadsföring 

Genom föreningens maillista och framför allt Facebooksida har vi spridit information om Indien-

relaterade evenemang i andra organisationers regi, till exempel indiska ambassaden, Östasiatiska 

muséet och ABF. 

Vid årets slut hade föreningen 1110 likes på Facebook, en ökning på 60 personer sedan föregående. 

Inga pengar har spenderats på marknadsföring under året.   

 

Vi i styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningens arbete under 2017. 

Stockholm den 26 mars 2018 

 

Henrik Sundbom, ordförande 

 

Britta Algulin, sekreterare 


