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Styrelsen har ordet

NYTT VERKSAMHETSÅR

Du är mycket välkommen till ett nytt

Årsmöte 2020

år med Svensk-Indonesiska sällskapet.
Vi har både årsmöte och styrelsens
konstituerande möte bakom oss. På
årsmötet nyvaldes Kadri Chanafiah som
ordförande. Konstituerande mötet
beslutade om följande funktioner:






Vice Ordförande: Nada Danielsson
Kassör: Christina ’Maya’ Ganesäter
Sekreterare: Pia Söderberg
Medlemansvarig: Katarina Hellman
Programansvarig: Isabel Nielsen

Nada utsågs som redaktör för Sahabat
Det beslutades att Kadri och Maya ska
teckna firman, var för sig.
Styrelsen
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Efter avslutade mötesförhandlingar poserade deltagarna glatt. Indonesisk
buffé väntar. Ca 40 personer deltog i årsmötet.
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Ånghästens festlokal på Maria Bangata
13 i Stockholm. SIS-veteranen Anders
Hagardt hälsade mötesdeltagarna välkomna. Närvarande var Indonesiens
ambassadör Bagas Hapsoro och tredje
ambassadsekreteraren Fajar Primananda.

Innan mötesförhandlingarna påbörjades framförde Indonesiens ambassadör
Bagas Hapsoro några fokusområden i
samarbetet mellan Indonesiska ambassaden och SIS under det kommande verksamhetsåret. Dessa är kulturella aktiviteter såsom den traditionella Pasar Malam,
SIS sommarpicknick och ”Welcome to
Sweden” med i första hand indonesiska
gäststudenter som målgrupp. Diskussionsträff kring miljö och hållbar energiteknik är ett annat område som ambassadören föreslog. Bapak Bagas Hapsoro
påminde också om att i år fyller ”svenskindonesiska diplomatiska förbindelser”
70 år. Han berättade också om scouternas förestående jamboree i Jogjakarta där
kung Carl Gustav kommer att delta.

Ulf Schuberth valdes att leda årsmötesförhandlingarna även i år. Som mötessekreterare valdes Anders Hagardt och
som justerare Kristina Olén Carlsson
och Peter Brundin. Efter godkännande
av dagordningen tog Nada, som vikarierade för SIS frånvarande ordförande
Satu Cahaya Langit, till orda för att
redovisa sällskapets verksamhetsberättelse för 2019. Pasar Malam i Stockholm, SIS sommarpicknick, informationsträffen ”Welcome to Sweden” och
den populära matlagningskursen var
några genomförda aktiviteter under det
gångna verksamhetsåret.
Som nästa punkt på dagordningen
redogjorde Christina Ganesäter för
sällskapets ekonomi. Besparingar har
kunnat göras tack vare samarbete med
Indonesiska ambassaden, Bilda Öst
Studieförbund och nyttjandet av Brf
Ånghästens festlokal på Maria Bangata
13 i Stockholm.
Under året har SIS haft fortsatt samarbete med reseföretagen Orient Tours
och Asien Paradisresor liksom med

Årsmöte 2020, forts

SIS Styrelse 2020-2021
systerföreningarna Indonesiska föreningen i Göteborg, Indonesiska kulturföreningen i Göteborg och Bagusföreningen i Malmö. Mötet godkände
både SIS Verksamhetsberättelse och
Ekonomirapport för verksamhetsåret
2019 med acklamation.
När det var dags för revisionsberättelsen berättade Herman
Brundin att han har granskat styrelsens handlingar, väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden samt ekonomiska redovisning för det gångna
verksamhetsåret. Hermans bedömning var att styrelsen inte handlat i
strid mot föreningens stadgar eller
svensk lag. Däremot fick styrelsen
revisionsanmärkning vad gäller föreningens hemsida.

Bland annat har sällskapets stadgar inte
uppdaterats till den nya versionen antagen på årsmötet 2019. Revisionen ansåg också att det fanns förbättringspotential i styrelsens arbete.
Årsmötet följde revisorns rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.
Val till styrelsen för nästa verksamhetsår var nästa punkt på dagordningen. Elisabeth Stenqvist redogjorde för
valberedningens förslag. Enligt detta
valdes Kadri Chanafiah till SIS ordförande för en period av ett år. Martin
Creathorn, Katarina Hellman, Badai
Kesuma och Isabel Nielsen nyvaldes i
styrelsen för två år. Nada Danielsson
och Pia Söderberg omvaldes för en
period av ett år.

SIS tackar avgående SIS ordförande
Satu Cahaya Langit och avgående styrelseledamöterna Simon Hedin, Jeannie Helmfrid Sinaga, Niklas Traneus och Dhany
Saputra för deras insatser. Mötet tackade
också Elisabeth Stenqvist, mångårig ledamot och sammankallande i valberedningen. Hon ersattes av Anik Sundqvist och
Kadri ersattes av Anders Hagardt. Som
revisor omvaldes Herman Brundin och
som revisorssuppleant omvaldes Jan-Olof
Seifert.
Dagen avslutades med en fotosession
och indonesisk buffé. För musiken stod
Felafolket bestående av två musiker med
Eva Björk i spetsen. Tack Felafolket! Tack
också alla ni som har jobbat hårt för ett
lyckat årsmöte 2020! 
Text: Redaktionen Foto: Hary Priyanto

Valberedning med ambassadör Bagas
Sahabat

SIS tackar Elisabeth Stenqvist
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ETT ÄVENTYR I BROMO

Mount Bromo vid soluppgången, som visar sina vulkaner och i bakgrunden
Mount Semeru

Efter en viss väntan i den kyliga morgonen så äntligen började solen gå upp
med ett färgsprakande scenarie över
vulkanområdet. Det var verkligen ett
vulkanområde. Man kunde se att det rök
ur flera vulkankrater och på håll såg man
också mindre utbrott av en vulkan med
en plym av aska som reste sig upp mot
skyn.
Sedan blev det ytterligare äventyr när
man i dagsljus kunde se omgivningen
och vandra omkring på vulkanslätten
med dimma som steg upp från marken.
Då blev det läge för fotografering. Guiden och chauffören visade sig var halvproffs på fotografering så han fick mycket att göra med fotografering med alla
mobilkamrer. Vid återfärden så såg man
att det vara väldigt mycket folk som åkte
för att se soluppgången över Bromo.
Det kan jag förstå då det är ett verkligt
äventyr. Man kan bara hoppas att det
inte blir ett större utbrott när man befinner sig på vulkanslätten.
Lite fakta:
Bromo är en 2 392 meter hög stratovulkan i provinsen Jawa Timur i Indonesien
som är aktiv och hade sitt senaste större
utbrott 2010. Den ligger inom Bromo
Tengger Semeru nationalpark och är
Tenggermassivets mest kända berg, dock
ej det högsta.

Promenad på vulkanslätten

Vi var en grupp med min fru Sri, hennes bror, hans fru och deras son som
ville uppleva solnedgången vid vulkanområdet Bromo. Det blev tågresa från
Yogjakarta till äppelstaden Malang.
Övernattning på hotell och avfärd i
mörkret kl 03:00 med en jeep. I början
bra vägar men sedan kom man in på
Bromo Tengger Semeru Nationalpark
med sämre vägar. Efter mycket slirande
och skumpande så nådde vi fram till ena
väggen av det stora vulkanområdet. Då
skulle jeepen parkeras någonstans vilket
inte var lätt då det fanns många personer
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och bilar som var ute efter samma upplevelse. När jeepen var parkerad så blev
det att promenera i mörkret uppför en
backe tills man nådde krönet av sluttningen mot vulkanområdet. Där lyckades vi hitta en plats bara 1-2 meter från
sluttningen med en höjdskillnad på
minst 50 meter ner till slät mark. Det
fanns inga staket så det gällde att hålla
ihop och inte komma nära kanten vilket inte var lätt då det var mycket folk
som rörde sig runt och skuffades och
vill komma fram till bästa utsiktsplatsen.
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Är alla indoneser muslimer?
Nej, men majoriteten eller ca 88% är sunnimuslimer. De övriga 12% bekänner sig till
kristendomen, buddhismen, hinduismen och
konfucianismen. Trots religionsfrihet är i
praktiken endast dessa fem tillåtna. Indonesien är ett av de få länder som har kvar lagen
om blasfemi.

Var ligger Indonesien?
Geografiskt ligger Indonesien i Sydostasien. Det
är världens största ö-nation och består av ca
17000 öar. Java, Sumatra, Borneo, Papua Nya
Guinea (västra delen) tillhör Indonesien. Öarna
Bali och Lombok är nog de mest välkända för
många svenska turister.
Hur stor är befolkningen i Indonesien?
Med sina 260 miljoner (2017) är Indonesien
världens 4:e största nation. Indonesien är mångkulturellt och består av 714 olika etniska grupper som talar uppemot 1000 olika språk och
dialekter.
Klarar man sig med engelska i Indonesien?
I stora städer och på turistorterna gör man nog
det. Ett annat språk som pratas tvärsöver hela
landet är Indonesiens nationalspråk indonesiska
(bahasa Indonesia). Språket är ganska nytt och
bygger på en variant av det mycket äldre malajiska språket. (Under den holländska kolonisationen behövde man för sin administration ett
gemensamt språk som talades i hela Indonesien
och som alla barn som gick i skola måste lära
sig. Man konstruerade helt enkelt ett nytt språk
med utgångspunkt från malajiskan.)
Används någon typ av hieroglyfer i
indonesiska?

Nej. Man använder latinska bokstäver precis
som i engelskan.

I en artikel om miljön i Indonesien
ställdes en fråga om varför det är
ordning och reda i det ena området
men slängs plastsoppor och annat
skräp i det andra.

Tyvärr så är detta demokratins och decentraliseringens baksida. I Indonesien väljs varje
Ja. Efter den auktoritära Suharto-regimens fall administratör från bychef, borgmästare och
1998 är Indonesien världens tredje största demo- guvernör till president av folket i fria val. Det
krati. Det finns dock vissa begränsningar. Kom- är dessa lokala administratörer som styr i
munistiska ideologier och radikala ideologier
sina respektive områden och den centrala
inom Islam är förbjudna.
makten kan inte blan-da sig i deras arbete.
Dessvärre är det inte alltid de bästa som väljs
När blev Indonesien självständigt?
till dessa befattningar. I Surabaya är det
17 augusti 1945. Indonesien var Holländsk
borgmästaren Tri Rismaharini, av folket
koloni i 360 år och ockuperades av Japan under kallad Risma, som styr staden och hon är ett
2:a världskriget. När Japan var på väg att
exempel på en bra administratör som brinner
förlora kriget och kapitulerade passade de indo- för sin stad och sitt arbete.
nesiska nationalistiska ledarna Sukarno och
Hatta på att införa Indonesiens självständighet Hatar indoneserna Nederländerna?
och 17 augusti firas nu som Indonesiens nation- Nej, inte alls. Tvärtom älskar indoneserna
aldag.
Holland och holländarna.
Är Indonesien en demokrati?

Pratas holländska i Indonesien?

Hur är det med relationerna mellan
Nej. Holland som kolonialmakt var mest intres- Sverige och Indonesien?
serat av de rikedomar som fanns på öarna såsom De är goda. Sverige erkände Indonesiens självkryddor, olja, kol mm. Till skillnad från andra ständighet 1949. I år firas 70-årsjubileum för
kolonialmakter som t ex Storbritannien och
Svensk-Indonesiska diplomatiska förbindelFrankrike var Holländarna inte ett dugg intres- ser. I dag utgör Indonesien en växande exportserade av att omvandla infödda indoneser till
marknad för Sverige i Sydostasien. 2013
holländare. Mot slutet av kolonisationen tving- besökte dåvarande presidenten Susilo Bamade emellertid industrialiseringen och behovet av bang Yudhoyono Sverige. 2017 besökte kungkvalificerad arbetskraft att man startade upp
aparet Indonesien. Det första statsbesöket från
skolor där indoneser kunde lära sig holländska. Indonesien gjordes av president Sukarno i maj
Men den generationen av utbildade indoneser
1959.
som pratar holländska har nu nästan försvunnit.

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften? Bli medlem nu!
Årsavgiften för en familj 250 kr/år, för en person 150 kr/år , studerande 100 kr/år
Postgiro 4339734-8

