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Handlingsplan for Buddhistforbundet i 2022  

 

Handlingsplan for 2022 godkjent på styremøte 11.06.2022 med endringer som er innarbeidet.  

 

Prosjekt Aktiviteter 

a) Åndelig betjening i 
institusjoner:  
 

1. Arbeidsgruppen for åndelig betjening i institusjoner møtes høsten 2022 for å lage en arbeidsplan for det videre 
arbeidet.  
 
2. Arbeidsgruppen lager en beskrivelse av buddhistiske tjenestegjørende sine behov med beskrivelse av tiltak på 
bakgrunn av møte med ledelsen for Forsvarets Tros- og livssynskorps (FTLK).  
 
3. Arbeidsgruppen tar kontakt med ledelsen for fengselsvesenet og helseinstitusjoner. 
 
4. Arbeidsgruppen følger opp kontakten med utdanningsinstitusjoner om opplæringstilbud relevant for 
buddhister på dette området.  
 
5. Arbeidsgruppen etablerer kontakt med EBUs nettverk for «chaplaincy).  
 
 

b) Livsriter:  
 

1. På bakgrunn av vellykket gjennomføring av buddhistisk konfirmasjon i 2020 og 2021 videreføres og utvides 
tilbudet i 2022 til medlemmer av Buddhistforbundet og andre som fyller 15 år.  
Det etableres en overordnet styringsgruppe. 
 
2. Dokument om buddhistiske begravelsestradisjoner på bakgrunn av innspill fra medlemsorganisasjonene 
ferdigstilles og gjøres tilgjengelig i skriftlig og digital form.  
 
3. Det etableres en arbeidsgruppe for å sikre gode oppfølging i Buddhistforbundet og grupperingene av 
henvendelser om gravferd.  
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4. Tidligere utarbeidet materiale om vigsel sendes ut til gruppene for å forberede arbeid med etablering av 
buddhistisk vigsel.  
 
5. Det innhentes informasjon fra gruppene om praksis knyttet til buddhistisk velsignelse av barn med sikte på å 
informere om tilbud om dette i gruppene.  
 

 

c) Formidling 
buddhismen på norsk - 
lage norsk ordbok for 
buddhisme.  
 

1. Nye seminarer avholdes høsten 2022 med sikte på å fullføre ordboken når det gjelder norske termer.  
 
2. Ordbok ferdigstilles med ordforklaringer og kobling til terminologi på tibetansk, kinesisk, thai og vietnamesisk 
innen våren 2023.  
 

d) Arbeid med 
hjemmeside.  
 
Ny hjemmeside ble 
lansert i februar 2020. 
Alle de tre kontoransatte 
har redigeringstilgang til 
siden og opererer en 
nettbutikk for boksalg. 

1. En rutinebeskrivelse for drift av hjemmesiden med rutiner for boksalg utarbeides i løpet av 2022.  
 
2. Det arbeides med markedsføring av bøker i nettbutikken gjennom bruk av sosiale medier mm.  
 
3. Web-gruppen vil bli innkalt for videreutvikling av informasjonsarbeidet på internettplattformene inkludert 
sosiale medier.  
 
4. Ressurssiden for buddhismen i KRLE faget etter ny læreplan høsten 2020 ble ny lansert i juni 2021 og vil bli 
utviklet videre av kontoret. Det arbeides også med utvikling av en ressursside tilpasset ny læreplan for Religion og 
etikk som innføres høsten 2022.Det etableres en arbeidsgruppe av ressurspersoner som kan utvikle dette 
arbeidet.  
 
5. Profilering av Buddhistforbundet på hjemmesiden utvikles videre med blant annet flerspråklige presentasjoner 
av organisasjonen.  
 
6. Det bør utvikles en informasjonsstrategi for Buddhistforbundet. Igangsettes ifm første styremøte i 2023. Denne 
bør inkludere en strategi for bruk av sosiale medier og involvere ungdomsgruppen som etableres. 

 

e) Bokarbeid.  
 

1. Det foreligger en rekke manuskripter til bokutgivelser av buddhistiske tekster / bøker på norsk. Det er ønskelig 
at gjennomgå manus / innhente vurderinger fra sakkyndige med sikte på utgivelser, ev. støtte til slike.  
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2. Samarbeid med Emilia forlag har resultert i utgivelse av en oversatt tekst fra pali til norsk (Sutta Nipata) som 
utkom i 2021. Samarbeidet sluttføres i 2022 ved at tekstene Udana og Itivuttaka utgis som en bok med støtte fra 
Buddhistforbundet.  
 
3. Bok om Buddhistforbundets historie. Buddhistforbundet feirer 50 år om syv år. Dette tilsier at det er behov for 
å samle dokumentasjon om vår historie med sikte på å utgi en bok mm. Dette arbeidet igangsettes i 2022 ved at 
det etableres et arkiv med historisk materiale (møtereferater, rapporter, prosjektnotater, avisutklipp, bilder, 
intervjuer, forskningsrapporter etc.) Arbeidet bør følges opp av en egen arbeidsgruppe.  
 
4. I forbindelse med konfirmasjonsprosjektet brukes lærebok i buddhisme (Gyldendal) samt egen kildesamling 
med norske oversettelser av tekster fra Tripitaka. Videre utgivelser av skriftlig materiale inngår i bokarbeidet i 
2022.  
 

f) Miljø og klima  
Buddhistforbundet har 
over tid engasjert seg i 
arbeid for miljø / klima 
ved at vi har støttet 
buddhistisk deltakelse på 
klimatoppmøter og 
deltakelse i det norske 
interreligiøse 
klimanettverket. 
Buddhistforbundet er i 
2021 blir medeier i 
prosjektet «Håpets 
katedral» i Fredrikstad. 
Her har også flere av 
medlemsorganisasjonene 
medvirket.  
 

 
1. Det etableres en egen arbeidsgruppe for Buddhistforbundets miljø klima engasjement som samler aktive fra 
medlemsorganisasjonene og som følger opp kontakt med Interreligiøst klimanettverk, prosjektet «Håpets 
katedral» og andre eksterne aktiviteter. 
Arbeidsgruppen utarbeider forslag til mandat og arbeidsplan. 
 
 

g) Arrangementer 1. Det bør etableres en arbeidsgruppe som kan samarbeide med høytidsgruppen bestående av munker om 
arrangementene Vesak og lysfest. 
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Buddhistforbundet 
arrangerer årlig vesak og 
lysfest som under 
pandemien har blitt 
erstattet av digitale 
presentasjoner. Disse 
arrangementene bør nå 
komme i gang igjen. 

 
2. Buddhistforbundet deltar også på arrangementer i regi av andre organisasjoner slik som Religionenes dag (22. 
mai) og STL-uke i 16. – 19. september. Her bør det etableres arbeidsgrupper som sammen med kontoret kan 
utvikle innslag og rekruttere frivillige. 
 
3. Presentasjon av buddhismen på i forskjellige fora. Vi blir fra tid til annen invitert til arrangementer for å 
presentere buddhismens syn på forskjellige spørsmål. Den årlige «Religionenes dag» til Ahmadiyya muslimene 
kan være en aktuell arena for unge buddhister til å stå frem. Medlemsorganisasjonen bør finne aktuelle personer 
og melde inn til kontoret.  
 
4. Det arbeides med å forberede en vesak-festival i 2023. 
 
 

h) Arbeid med 
kontorrutiner  
Samhandling med 
medlemsorganisasjonene 
har hatt en god utvikling 
selv om nye krav til 
rapportering gir 
utfordringer 

1.. Det arbeides videre med internkontroll og nye rutinebeskrivelser på dette området  
 
2. Det arbeides videre med økonomirutiner rundt anvisning og fullmakter mm.  
 

i) Epost og lagring av 
dokumenter  
 

1. Kontoret innhenter faglige vurderinger når det gjelder epostsystemer. Rutiner rundt tildeling av epostadresser 
gjennomgås og rutinebeskrivelser utarbeides.   
 
2. Det arbeides videre med mappesystemet / arkivnøkkel innenfor Google Drive der en tar sikte på en gradvis 
omstrukturering av dette. Alternative lagringssystem kan vurderes på bakgrunn av faglige råd. 
 
3. Digitalisering og lagring av historiske dokumenter videreføres i 2022. Det etableres en arbeidsgruppe for å 
utvikle et konsept for dokumentarkiv m ed tilgang for styremedlemmer og andre aktuelle personer. 
 
4. Dokumenter som er aktuelle for styret inklusiv møtekalender er lagt ut på intranett på hjemmesiden. Rutiner 
rundt tilgangen til intranett gjennomgås og vedtas i styret. 
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j) Revisjon av 
Overenskomsten  
Det er opprettet en 
arbeidsgruppe som skal 
legge fram forslag til nye 
vedtekter for BF. 

1. Arbeidsgruppen legger i frem forslag til nye vedtekter som behandles etter bestemmelsene i gjeldende 
Overenskomst.  
Det tas sikte på at hele prosessen utarbeiding og godkjenning av nye vedtekter er gjennomført god tid før 
desember 2022, slik at BF kan registreres etter den nye trossamfunnsloven innen 31. desember 2022. 
 
2. Arbeidet med retningslinjer for Buddhistforbundets styrende organer kan påbegynnes i 2022 men bør 
sluttføres i 2023 etter av nye vedtekter er vedtatt. Dette gjelder også for et nytt etikkdokument for 
Buddhistforbundet.  
 

k) Kompetansebygging  
 
Buddhistforbundet har i 
dag 22 styremedlemmer 
og ytterligere 22 
varamedlemmer. Det er 
ønskelig å bidra til 
kompetanseoppbygging 
blant disse. 

1. Det avholdes derfor 2 kurser i styrearbeid med foredragsholder fra Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn. Kursene avholdes i mars 2022.  
 
2. Buddhistforbundet og dets medlemsorganisasjoner bruker regnskapssystemet Tripletex. Kontoret vil sørge for 
opplæring og kompetanseutvikling når det gjelder dette samt regnskapsførsel i henhold til lovpålagte krav og 
revisors anbefalinger.  
 
3. Medlemsorganisasjonene har alle tilgang til sin del av Buddhistforbundets medlemsdatabase (web-
applikasjon). Kontoret vil sørge for videre opplæring i bruk av systemet gjennom samlinger i 
medlemsregistreringsgruppen. 
 
4. Rekruttering av frivillige til arrangementer og arbeidsgrupper bør prioriteres og kontoret utvikler system for 
registrering av disse og oppfølging med hensyn til utgiftsdekning mm. 
 

l) Tilslutning av nye 
medlemsorganisasjoner  
 
Tilslutning av andre 
buddhistisk trossamfunn 
er en arbeidskrevende 
prosess som krever 
betydelig oppfølging av 
kontoret. I 2022 er det 
naturlig å avvente med 

1. Det vil imidlertid bli utarbeidet retningslinjer om tilslutning av nye trossamfunn med beskrivelse av kriterier og 
prosedyrer for opptak samt Buddhistforbundets egen oppfølging av nye medlemssamfunn. Noe av dette vil inngå 
i arbeidet med vedtektene, men andre punkter kan vedtas i rutinedokumenter. 
 



 

6 
 

vedtak om tilslutning av 
nye trossamfunn da 
arbeidet med nye 
vedtekter bør ha 
prioritet.  
 

 


