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Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 

Sweden- Bangladesh Business Council, SBBC 

Måndagen den 21 maj 2018 kl. 15.00 hade SBBC sitt årsmöte och den nuvarande styrelsen tillsattes 

bestående av: Mizanur Khan, MKC AB; Annie Ross, Business Sweden; Maria Sandow, Svensk 

Handel; Bo Gunterberg, Base of Trade AB, Christer Dyrwoold, Scoreline Management AB; Anneli 

Åhman, Ericsson AB; Michael Sepehri, Utsikt Ekonomi och Inger Wijnbladh. Till ordförande valdes 

Mizanur Khan och till sekreterare och kassör Inger Wijnbladh. Årsmötet utsåg Anders Haag till 

revisor och Annie Ross och Maria Sandow till valberedning. 

 

SBBC har fortsatt att utveckla sin verksamhet enligt sin strategi, genomfört sina aktiviteter enligt plan 

och utökat sitt nätverk. Styrelsen tog beslut att SBBC aktivt ska arbeta mer utåtriktat för att 

marknadsföra SBBC och Bangladesh som en potentiell marknad för företag i Sverige. SBBC har 

under året infört ett nyhetsbrev.  

 

SBBC fortsätter att ha ett gott samarbete med Nordic Chamber of Commerce and Industry in 

Bangladesh (NCCI) i Dhaka - en relation som är mycket viktig för SBBCs medlemmar och nätverk. 

Styrelseordförande Mizanur Khan besökte Bangladesh under året och träffade medlemsföretag, lokala 

företag, deltog i frukostseminarium och träffade andra viktiga institutioner i landet. Våra medlemmar 

fortsätter att utveckla sina affärer med Bangladesh. Båda ambassadörerna i Sverige och Bangladesh 

fortsätter att ge stöd och visa intresse för att vidareutveckla affärsrelationerna mellan länderna och 

stötta SBBCs aktiviteter.  

 

ICT, energi och andra infrastrukturer, hälsa, miljöteknik, jordbruk, utbildning och tillverkning är 

mycket intressanta områden för svenska företag och svensk industri. Vår uppfattning är att priserna i 

både Kina och Indien går upp och många företag söker sig till nya marknader. Landet utvecklas snabbt 

och positivt i många avseenden vilket innebär att möjligheterna för våra företag är stora och deras 

närvaro ökar varje år. Den senaste ”Business Confidence Survey 2018” visar en positiv utveckling och 

handeln mellan Sverige och Bangladesh har ökat. Omkring ett 50-tal svenska företag har sin 

verksamhet i Bangladesh och ännu fler beräknas finnas på plats men syns ännu inte i statistiken. 

  

SBBC har en egen hemsida www.sbbc.se och delar aktivt information om viktiga händelser och 

affärsmöjligheter på LinkedIn med 363 följare idag. SBBC är också aktiv på Facebook med 2790 

följare och på Twitter med 105 följare. Våra utskick skickas till 410 aktiva företagsledare och 

institutioner som prenumeranter. 

 

Styrelsen har haft sex (6) protokollförda möten under 2018. Inga arvoden har utgått till styrelse, 

revisor eller valberedning under verksamhetsåret. 

 

Medlemmar 
Antal medlemmar per 31 december 2018 är 52 företag och organisationer med två grundande 

medlemmar IKEA och H&M. 
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Frukostseminarium den 14 februari 
 

H.E. Md. Nazmul Islam, Bangladesh ambassadör i Sverige, besökte SBBC hos Svensk Handel i 

Stockholm. Det diskuterades hur ambassadören kunde stödja vår verksamhet och utveckla ländernas 

handelsförbindelser och vilka affärsmöjligheter han ser i Bangladesh. Ambassadören nämnde att hans 

kontor är öppet för SBBC medlemmar, vilka är välkomna med ärenden som behöver lösas och 

ambassaden kan vidarebefordra ärenden till rätt myndighet i Bangladesh. Det är ett positivt 

momentum i förbindelserna mellan Sverige och Bangladesh och svenska och bangladeshiska företag 

bör ta chansen att dra nytta av detta. 
 

   
 

 

Frukostseminarium den 8 mars – Exportdelegation till Dhaka 
 

SBBC bjöd in medlemmar och andra svenska företag till ett frukostseminarie på Svensk Handel i 

Stockholm och informerade om en affärsresa till Bangladesh mellan den 9-14 maj inom följande 

sektorer: 

 

•  Renewable and efficient energy saving/treatment 

•  Water treatment and water cleaning 

•  IT software and system development 

 

Projektet sköttes av vår medlem Scoreline Management AB som fick uppdraget att organisera, planera 

och genomföra resan. Projektet har haft mycket bra samarbete med Nordic Chamber of Commerce and 

Industry in Bangladesh NCCI, Business Sweden och svenska ambassaden i Dhaka. Resan kunde av 

flera skäl tyvärr inte genomföras. Projektet blev dock en bra erfarenhet och gav en bra uppfattning om 

hur svenska företag ser på Bangladesh som marknad. 
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Ny hemsida och kvällsmingel 
 

Den 24 april 2018 lanserade SBBC sin nya hemsida på Hotel Kung Carl i Stockholm med inbjudna 

medlemmar och nätverk. Evenemanget avslutades med mingel. 

 

 

 
 

 

SBBC:s årsstämma den 21 maj  
 

SBBC hade sitt årsmöte den 21 maj 2018 på Svensk Handel i Stockholm följt av trevligt mingel med 

tilltugg. 
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Frukostseminarium den 23 Aug – Business Confidence Survey 
 

Seminariet inleddes med frukost och mingel. Svenska ambassadören i Bangladesh, H.E. Ms. Charlotta 

Schlyter, presenterade Business Confidence Survey 2017.  

 

Ambassadören gav också en lägesrapport för Bangladesh samt berättade om vilka problem och 

möjligheter som kan möta nordiska företag. Bangladesh ambassadör Mr. Nazmul Islam fanns bland 

gästerna. 

 

 

   
 

 

Banglamiddag på Shanti Culture Club i Stockholm den 21 november 
 

SBBC hade sin årliga middag ”Bangla middag 2018” för medlemmar och gäster på Shanti Culture 

Club på Hantverkargatan i Stockholm. Middagen är ett bra sett att umgås och diskutera i en avspänd 

och trevlig miljö med god mat. 
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SBBC har deltagit i följande möten, seminarier och event under 

verksamhetsåret: 

 

Bangladesh Ambassad i Stockholm den 22 mars 
 

Den 22 mars 2018 firade Bangladesh Ambassad i Stockholm att landet kommer att lämna LDC (Least 

Developed Countries) år 2024. SBBC var representerade på evenemanget. 

 

 

 

Independence Day på Hotel Sheraton den 26 mars 
 

Bangladesh ambassad i Stockholm inbjöd till en trevlig sammankomst för att fira ”National Day of 

Bangladesh” på Sheraton Hotel.  

 

     

 

SBBC:s ordförande Mizanur Khans besök i Bangladesh 
 

Den 1 juli hade Mizanur möte med Association of Software and Information Services – BASIS i 

Dhaka och träffade Vice President Farhana A.Rahman, Vice President (Admin) Shoeb Ahmed Masud 

och President of International Market Imtiaz Ilahi. 
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Den 3 juli deltog Mizanur i ett lanseringsevenemang av Business Confidence Survey 2017 på svenska 

ambassadörens residens. Denna rapport är ett gemensamt projekt för de svenska, danska och norska 

ambassaderna, NCCI och SBBC. NCCI har ansvar att genomföra undersökningen bland de nordiska 

företagen i Bangladesh vartannat år.  

 

 
 

 

Seminarium i Johanneberg Science Park, Göteborg den 22 september 
 
Den 22 september anordnades ett seminarium i Johanneberg Science Park, i ämnet "Den globala 

tillväxten kommer från global syd", av Inclusive Business. Bangladesh Ambassadör Mr. Nazmul Islam 

och Mizanur Khan deltog tillsammans med SBBC ambassadör Christina Östergren.  

 

 

   
  

http://www.sbbc.se/
mailto:info@sbbc.se


   Sweden – Bangladesh Business Council, Stockholm 

 

www.sbbc.se         info@sbbc.se 

 

Förslag till vinstdisposition 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 

 Balanserat resultat 210 648 

 Årets vinst   31 277 

 

Disponeras så att 

 i ny räkning överföres  241 925 

 

 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

 

Stockholm den                        2019 

 

 

 

 

………………………… …………………………               …………………………                 

Mizanur Khan       Inger Wijnbladh         Annie Ross 

 

 

 

 

………………………… …………………………               …………………………  

Maria Sandow               Christer Dyrwoold            Bo Gunterberg 

 

 

 

 

…………………………   …………………………. 

Anneli Åhman      Michael Sepehri 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den                    

 

 

 

………………………….. 

Anders Haag 
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Resultaträkning 1 jan-31 dec 2018 
(Belopp i kr) 

 

Intäkter     2018            2017 
Medlemsavgifter  58 510 58 505  

Deltagaravgifter 1 800 4 150  

Ränta på konto 1 351 1 316 

   

Summa intäkter  61 661 63 971 

  
 

Kostnader 
Administration 5 654 7 117  

Kontorsmaterial:  1.597  

Programvaror:  2.187   

Övriga kostnader:  1.870 

Webbkostnader    3 585 2 855  

Webbhotell:                  1.965 

Mobilt bredband:  1.620     

Medlemsvård 17 800 19 130 

   

Resor 3 345 683    

  

Summa kostnader (hela kr) 30 384 29 785

   

Rörelseresultat 31 277 34 186 

 

 

   

Balansräkning  
 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar 
Bankkonto 40 127 10 201 

Collector sparkonto 200 448 200 447 

Summa tillgångar 240 575 210 648

     

 

Eget kapital och skulder 
 

Eget kapital   

Balanserat resultat   210 648                      

Årets resultat             31 277 241 925 210 648

  

 

Summa eget kapital o skulder  241 925 210 648  
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