Svensk-Indiska Föreningen
Verksamhetsberättelse 2018
Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 660 medlemmar.
Förtroendevalda
Styrelse:
Henrik Sundbom, ordförande
Mohinder Singh, vice ordförande
Britta Algulin, sekreterare
Ashok Bhasker, kassör
Nadia Sundbom, ledamot
Anurag Choudhary, ledamot
Christina Nygren, ledamot
Per Öberg, ledamot
Valberedning:
Anamika Bhasker
Birgitta Ornbrandt
Revisorer:
Cecilia Purits, revisor
Klas-Göran Olsson, revisorssuppleant
Styrelsens arbete:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft X möten och flitiga diskusioner per telefon och mail. Arbetet
har innehållit planering av föreningens arranemang, men stor energi har också lagts vid en större
genomgång av stadgarna under Per Öbergs ledning.
Svensk-Indiska Föreningens aktiviteter under 2018:
27 mars: Årsmöte
Årsmöte hölls på ABF-huset. Anamika Bhasker, Cecilia Purits och Stig Lundgren lämnade styrelsen och
tackades för sitt arbete, och Anurag Choudhary, Ashok Bhasker och Per Öberg välkomnade som nya
styrelseledamöter. Efter årsmötet hölls middag på Cumin Club.
16 maj: Studiebesök på UD
Studiebesök på Utrikesdepartementets Asienhet där svenska regeringens politik gentemot Indien
presenterades av Emil Lidén och Louise Bonbeck, chef för Sydasienenheten.
12 juni: Livets fyra stadier i hinduisk livssyn

Stig Lundgren föreläste om hinduismens så kallade fyrstadielära.
19 september: Zoroastrism i Indien
Hormaz Kapadia föreläste om zoroastrisk tro och parsiska seder - i Indien och andra delar av världen.
19 november: Yogaköket.
Malin Mendel, Indienkorrespondent på SVT och författare, presenterade sin nya bok om yogamat.
Samtalet med Malin leddes av Anurag Choudhary.
27 november: Föreläsning om sanskrit
Veenu Soni, lärare i indisk kultur på indiska ambassaden, föreläste om sanskrit.
7 december: Colour Correction - teatersamtal på Uppsala Stadsteater
Den 5:e och 7:e december erbjöds föreningens medlemmar två biljetter till priset av en till
föreställningen Colour Correction på Uppsala Stadsteater, ett svensk-indiskt teatersamarbete. Efter
föreställningen den 7:e december ledde Svensk-Indiska Föreningens ordförande Henrik Sundbom ett
panelsamtal med ensemblen.
31 januari 2019: Vart är Indien på väg? Panelsamtal på ABF-huset
Samarbete med ABF Stockholm. Panelsamtal inför det indiska parlamentsvalet våren 2019. I panelen:
Henrik Chetan Aspengren och Henriette Tjäder, Utrikespolitiska Institutet, och Per Norström,
Utrikesdepartementet. Samtalet leddes av Henrik Sundbom. Ca 75 besökare.
Flertalet föreläsningar har hållits i Butik Brokiga Bengalen, och för de praktiska arrangemangen har
Christina Nygren ansvarat på ett mycket inbjudande och trevligt sätt. Såväl övriga styrelseledamöter som
medlemmar och besökare har under året uttryckt stor uppskattning för hur Christina gemom att upplåta
sin lokal och gästvänlighet skapat känslan av ett gemensamt vardagsrum för alla Indienintresserade.
Föreningens medlemmar har också fått ta del av medlemspriser och exklusiva inbjudningar till
evenemang i andra aktörers regi, bland annat till Stockholm Sangeet Festival, Medborgarskolans kurser i
hindi och evenemang på indiska ambassaden.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningarna.
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningens arbete under 2018!
Stockholm, 12 mars 2019
Henrik Sundbom, ordförande
Britta Algulin

