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Verksamhetsberättelse för Interreligiösa Rådet i Stockholm 2022 

 

Medlemmar 
Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) hade under verksamhetsåret 2022 haft arton (18) 

samfund/församlingar/föreningar som medlemmar: Sveriges buddhistiska gemenskap, Georgiska 

ortodoxa kyrkan, Finsk-ortodoxa kyrkan, Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Bosniska 

Islamiska församlingen, Forn Sed - Stockholms blotlag, Judiska församlingen, Stockholms moské, 

Hindu Forum Sweden, ISKCON (International Society for Krishna Conciousness), Gurdwara Sangat 

Sahib Tullinge, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Pingstkyrkan, Bahá’í-samfundet, Islams Ahmadiyya 

Församling, Svenska kyrkan Stockholms stift och Islamiska shiasamfunden. 

Årsmötet 2022 
Årsmötet 2022 hölls den 22 mars i Sensus studieförbunds lokaler vid Medborgarplatsen och hade 

sexton deltagare varav nio personer var med i röstlängden. Årsmötet beslutade bland annat att 

uppdra IRiS styrelse skriva under att stötta lagen om Ekocid (idén om att införa en internationell lag 

för att hålla stater och företag ansvariga för miljöbrott vid internationella brottsmålsdomstolen i 

Haag). 

Styrelse 
Efter årsmötet 2022 bestod styrelsen av Marika Markovits (ordförande), Svenska kyrkan Stockholms 
stift, Eva Abrahmsén (kassör), Sveriges buddhistiska samarbetsråd, Kaj Engelhart, Katolska kyrkan, 
Ouissila Ben Othman, Stockholms moské, Emma Hernejärvi, Forn Sed - Stockholms blotlag, Lua 
Nazerian, Bahá’í-samfundet, Katja Sardella, ISKCON, Banse Singh, Gurdwara Sangat Sahib Tullinge 
och Akil Zahiri, Islamiska shiasamfunden.  

Ingrid Burström, Sensus studieförbund var adjungerad sekreterare i IRiS fram till den 1 september då 

Eva-Maria Munck tillträdde på Svenska kyrkans Stockholms stift och tog över denna roll. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2022 hållit sju protokollförda möten inklusive det konstituerande styrelsemötet.  

Mötena ägde rum i januari, februari, april, maj, augusti, september och november, både fysiskt och 

hybrid hos Sensus studieförbund vid Medborgarplatsen, hemma hos ordförande Marika Markovits i 

Gamla stan, i Stockholms katolska stifts lokaler i Gamla stan samt i Svenska kyrkan Stockholms stifts 

lokaler vid Kungsträdgården. 

Vid mötet den 31 maj 2022 gästade Heidi Engvall från stadsledningskontoret i Stockholms stad. Ett 

konstruktivt samtal fördes kring hur trossamfunden kan bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030.  

Vid styrelsemötena under hösten diskuterades arbetsplan för styrelsen. En längre workshop om 

arbetsplanen genomfördes vid styrelsemötet den 12 november 2022.  
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Webbplats 
Under verksamhetsrådet har IRiS informerat om medlemsaktiviteter på sin hemsida, 

https://interreligios.se  

Medlemsaktiviteter 
Söndagen den 20 februari bjöd IRiS in till en medlemsaktivitet om klimatfrågan i samarbete med 

Sensus studieförbund i deras lokaler vid Medborgarplatsen. Aktiviteten var besökt av cirka 15 

deltagare och innehöll konkreta exempel på miljöarbete från Imam Ali moské samt ISKCON samt en 

workshop med deltagarna.   

Måndagen den 28 februari 2022 hölls en fredsmanifestation för Ukraina i Storkyrkan i Stockholm. 

Företrädare för olika religioner, trosuppfattningar och organisationer medverkade i programmet och 

bad för fred i Ukraina. Manifestationen arrangerades av Svenska kyrkan, Stockholms stift, IRiS och 

Sveriges kristna råd (SKR). 

Lördagen den 24 september anordnades en interreligiös skräpplockardag vid sjön Trekanten i 

Stockholm. Den samordnades av IRiS styrelseledamot Emma Hernejärvi och hade cirka femton 

deltagare från minst fyra av föreningens medlemsorganisationer. Arrangemanget var lyckat, men en 

stor lärdom från planeringen var utmaningen att få ut information om arrangemanget till IRiS 

medlemsorganisationer utan egen kommunikationskanal undantaget webbplatsen. 

Policy 

IRiS styrelse antog en policy för aktioner i samband med angrepp på trossamfund vid styrelsemötet 

den 27 november 2022. I enlighet med policyn gjordes ett utskick till samtliga 

medlemsorganisationer när Shiasamfundets moské i Järfälla blev vandaliserad i november 2022. 

 

Styrelsen för IRiS, Stockholm, 24 januari 2023 
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