
Svensk-indiska föreningen

(Swedish-Indian Society)

Verksamhetsberättelse 2021

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 681 medlemmar.

Förtroendevalda
Under verksamhetsåret 2021 har följande personer varit förtroendevalda:

Styrelse:
Anurag Choudhary, ordförande

Britta Algulin, vice ordförande

Henriette Tjäder, sekreterare

Cecilia Purits, kassör

Nadia Sundbom, ledamot

Arwind Malhotra, ledamot

Christina Nygren, ledamot

Michaela Niegeman Sequira, ledamot

Maude Fröberg, ledamot

Valberedning:
Henrik Sundbom

Håkan Sandlund

Per Öberg

Revisor:
Hind Al Kurayshi, revisor

Klas-Göran Olsson, revisorssuppleant

Styrelsens arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 fysisk och 5 digitala möten samt flitiga diskussioner

per telefon och mail. Arbetet har innehållit planering av föreningens arrangemang och

verksamhet under pandemin.



Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningarna. Styrelsen tackar för

förtroendet att leda föreningens arbete under 2021.

Svensk-Indiska Föreningens aktiviteter under 2021:

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

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

slut genomföra två efterlängtade fysiska evenemang innan nya restriktioner återigen satte käppar i

hjulet för oss.

Reporting India with Prem Prakash
13 februari 2021

Ett digitalt samtal med den prisbelönta författaren och journalisten Prem Prakash som under sitt

långa yrkesliv träffat alla Indiens premiärministrar och rapporterat om allt från krigen med Kina



och Pakistan på 60- och 70-talen till Lal Bahadur Shastris död 1966 och mordet på Indira

Gandh 1984. Närmare 30 personer från föreningen deltog i seminariet då Prakash berättade om

medias utveckling i Indien sedan 50 talet, hans erfarenhet av undantagstillstånd och medias roll

när det gäller internationella relationer. Han diskuterade även skillnaden mellan västerländsk

media och deras indiska motsvarigheter.

Digital cook-along med Malin Mendel
Söndag 14 mars 2021
Vår digitala cook-along med Malin Mendel samlade hela 80 personer från hela Sverige.

Inköpslista med ingredienser hade delats i förväg, och vi lagade sedan mat med instruktioner i

realtid från SVT’s populära Indienkorrespondent Malin, som själv lagade samma mat hemma i

sitt kök. Resultatet blev en gryta med daal och blomkål samt ris med kokosmjölk och ärtor, och

såklart spännande samtal om Malins upplevelser i Indien. Föreningens medlemmar erbjöds

också rabatt på Malins senaste bok “Mitt indiska liv” i samband med cook-alongen.



Årsmöte 2021
15 april 2021

På grund av den rådande situationen och restriktioner kopplade till covid-pandemin hölls

årsmötet digitalt och med digital rösträkning. Årsmötet valde Anurag Choudhary till föreningens

ordförande samt styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:

Val på två år: Arvind Malhotra, Henriette Tjäder, Maude Fröberg, Michaela Niegemann

Sequeira.  Val på ett år: Britta Algulin, Nadia Sundbom, Cecilia Purits, Christina Nygren.

Mingel och boksamtal med Mattias och Aman på Indian Street food i
Vasastan
11 november 2021

SIF bjöd in till mingel och boksamtal med författarduon Mattias Kristiansson och Amanpreet

Singh Sangha på Indian Street food i Vasastan. Ett mycket uppskattat första event irl på nästan

två år med trevligt samkväm, god mat och inspirerande samtal om Indien, mat och kärlek.



Internationell utblick: Indien - Situation och vägval
16 november 2021

Tillsammans med ABF arrangerade SIF ett Panelsamtal på ABF-huset i Stockholm om

situationen och de närmaste framtidsutsikterna i Indien samt Indiens relationer till internationella

samfundet, EU och Sverige.Medverkande i panelen var: Axel Nordenstam, associerad

medarbetare på Utrikespolitiska institutet och doktorand i internationella relationer med

inriktning på Indien vid Stockholms universitet; Naila Saleem, kulturjournalist (numera

Indienkorrespondent) vid Sveriges Radio och Anurag Choudhary, ordförande i  Svensk-indiska

föreningen. Samtalsledare var Maude Fröberg, styrelseledamot i Svensk-indiska föreningen.

Facebook:@svenskindiska

Instagram: @svenskindiska

Bli Medlem här

Stockholm 7 mars 2022
SIF Styrelsen
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