Svensk-Indiska Föreningen
(Swedish-Indian Society)
Verksamhetsberättelse 2020
Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 664 medlemmar.

Förtroendevalda :
Styrelse:

Valberedning:

Anurag Choudhary, ordförande

Henrik Sundbom

Mohinder Singh, vice ordförande

Håkan Sandlund

Britta Algulin, sekreterare

Hormaz Kapadia

Ashok Bhasker, kassör
Nadia Sundbom, ledamot
Nasser Faridoon, ledamot
Christina Nygren, ledamot

Revisor:
Klas-Göran Olsson, revisor
Mats Larsson, revisorssuppleant

Cecilia Purits, ledamot
Per Öberg, ledamot

Styrelsens arbete:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 möten och flitiga diskussioner per telefon och
mail. Arbetet har innehållit planering av föreningens arrangemang och genomgång av
stadgarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningarna.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningens arbete under 2019.
Stockholm 7 mars 2020
Anurag Choudhary, ordförande/för styrelsen.

Svensk-Indiska Föreningens aktiviteter under 2019:
27 mars 2019

Årsmöte
Årsmöte hölls på ABF-huset den 27 mars. Henrik Sundbom lämnade ordförandeposten och
styrelsen och tackades för sitt arbete, Anurag Choudhary valdes som ny ordförande, Nasser
Faridoon och Cecilia Purits välkomnades som nya styrelseledamöter

Från v: Anurag Choudhary, Christina Nygren, Mohinder Singh, Nadia Sundbom, Ashok
Bhasker, Cecilia Purits, Nasser Faridoon, Britta Algulin. Frånvarande i bilden Per Öberg

03 maj 2019

Världens största val
Vi inledde året med ett panelsamtal för att diskutera valresultatet i Indien. I panelen satt
Naila Saleem, journalist SR, Anurag Choudhary, ordförande SIF, Per J Andersson, författare
och journalist, Rupali Mehra, indisk journalist f.n. boende i Sverige. Samtalsledare var Henrik
Sundbom. 55 personer närvarade och diskussionen som följde var mycket bra och
uppskattad.

25 september 2019

Internationell utblick – Indien
Föreningen genomförde, i samarbete med ABF, ett seminarium på ABF-huset med analys
av den politiska situationen i Indien efter BJPs valseger och Narendra Modis stärkta position.
Samtalet dominerades av bl.a. vad den starka hindunationalismen innebar i praktiken,
Kashmirkonflikten och den Indiska månlandningen.
En intressant och välbesökt diskussion mellan initierade paneldeltagare;

Henrik Chetan Aspengren, Indien Forskare, Utrikespolitiska Institutet, Naila
Saleem, kulturkorrespondent, Sveriges Radio, Sten Widmalm, professor i statskunskap,
Uppsala Universitet, Anurag Choudhary, ordförande i Svensk-Indiska Föreningen
Samtalsledare var Henrik Sundbom, tidigare ordförande i föreningen.
Oktober 2019

70 års historia bevarat på Kungliga Biblioteket
Svensk-Indiska Föreningen har fyllt 70 år. I början av oktober bjöd styrelsen in Indiens
ambassadör, H.E. Monika Kapil Mohta, till en privat visning av föreningens historiska
dokument vilka numera förvaras på Kungliga Biblioteket. Bitr. riksbibliotekarie Lars
Ilshammar tog emot ambassadören och berättade om KBs verksamhet och visade godbitar
från SIFs arkivet.

20 oktober 2019.

HBTQ-rörelsen i Indien
Föreningen arrangerade, i samarbete med South Asian Pride Stockholm och Svenska
institutet, ett välbesökt seminarium om HBTQ-rörelsen i Indien.

November 2019

Stockholm Sangeet Festival
I samband med Stockholm Sangeet Festival, vilken ägde rum 15 – 18 november,
deltog föreningens ordförande Anurag Choudhary samt artisten Mohsin Ali Khan och
Veronica Tjerned i en paneldiskussion på ämnet Konst och Religion; den Indiska klassiska
musikens och dansens roll som mötesplats för hinduism och islam. Samtalsledare var Moa
Danielsson, arrangör av Stockholm Sangeet Festival.
Föreningens medlemmar erbjöds även rabatterat pris på biljetter till föreställningar under
festivalen.

07 december 2019

Bokbytardag och terminsavslutning!
Det var jättekul att träffa både nya och gamla vänner på en avslappnad bokbytardag. Tack
alla som kom och delade med sig sina fantastiska böcker och minnen från Indien.
Ett 10-tal medlemmar hörsammade inbjudan och träffen ledde till intressanta och
inspirerande presentationer av olika böcker. Mötet ägde rum på restaurang Shaggys Indian
Fresh Food and Bar, i Sundbyberg.

Föreningens medlemmar har också under året fått ta del av medlemspriser och exklusiva
inbjudningar till evenemang i andra aktörers regi, bland annat Svenska Institutet,
Utrikespolitiska Institutet och evenemang på indiska ambassaden.

