
 

 

 

 

Svensk-indiska föreningen      

Verksamhetsberättelse 2020 

                       

Medlemmar  
Vid årets slut hade föreningen 672 medlemmar. 
 

Förtroendevalda  
Under verksamhetsåret 2020 har följande personer varit förtroendevalda: 

Styrelse:  
Anurag Choudhary, ordförande 
Mohinder Singh, vice ordförande* (t. o.m september 
2020)  
Britta Algulin, vice ordförande (fr.o.m oktober 2020) 
Cecilia Purits, sekreterare  
Ashok Bhasker, kassör  
Nadia Sundbom, ledamot  
Nasser Faridoon, ledamot  
Christina Nygren, ledamot  
Per Öberg, ledamot  
 
*Mohinder Singh avgick från styrelsen vid årsmötet i 
september 2020. 

Valberedning:  
Henrik Sundbom 
Håkan Sandlund 
Hormaz Kapadia 
Revisor:  
Klas-Göran Olsson, revisor 
Mats Larsson, 
revisorssuppleant   

Styrelsens arbete  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 digitala 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 2020. 
 
 
Stockholm 7 mars 2021 
Anurag Choudhary, ordförande/för styrelsen 



 

 

 

Svensk-Indiska Föreningens aktiviteter under 2020:  

Under året har Svensk-Indiska föreningen på grund av pandemi- och covid restriktioner 

inte kunnat bjuda in till föreläsningar och evenemang som vi brukar.  

 

Under våren låg verksamheten nere då vi ännu inte funnit former för att genomföra 

evenemang. Under hösten, i september, kunde vi till slut genomföra föreningens försenade 

årsmöte, digitalt via Zoom. Senare under hösten anordnade vi ett digitalt panelsamtal. 

 

Konflikten mellan Kina och Indien, 27 oktober 2020 

Ämnet för samtalet var konflikten mellan Indien och Kina, som blossade upp under 

sommaren 2020. Panelister var Henrik Chetan Aspengren från Utrikespolitiska institutet 

(UI) och Manu Uniyal från Asian News International (ANI). Samtalsledare var ordförande 

Anurag Choudhary.  Deltagarna ställde flera frågor om konflikten, t.ex. vad är det som 

händer vid gränsen mellan Kina och Indien och vilka faktorer ligger bakom detta? Finns 

det risk att situationen kommer att eskalera till ett krig? Hur ser de framtida relationerna ut 

mellan de två stora grannarna och hur påverkas omvärlden av detta? Det blev en 

fördjupad diskussion om ämnet. Vi vill tacka Henrik, Manu och alla deltagare som tog sig 

tid att närvara. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

SIF tipsar på sociala medier 

 
Under hösten initierade styrelsen en ny serie på sociala medier som kom att kallas SIF 

TIPSAR. Syftet är att hålla intresset för Indien uppe hos våra medlemmar trots att vi inte 

kan träffas och att uppmuntra varandra i sorgen att vi just nu inte kan resa till Indien. Vi 

sprider på så sätt inspiration och information om Indien vid sidan av våra event. Med 

jämna mellanrum lägger vi upp tips på Indien-relaterade böcker, filmer, radioprogram och 

tv-serier m.m. Så småningom kommer vi bjuda in alla medlemmar i Svensk-Indiska 

föreningen att bidra med era bästa Indientips. Ju fler vi är som skriver - desto roligare!  

 

Facebook:@svenskindiska  

Instagram: @svenskindiska       

 

 
 
 


