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Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

Sweden- Bangladesh Business Council, SBBC 

Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 16.00 hade SBBC sitt årsmöte och den nuvarande styrelsen tillsattes för 

2 år bestående av: Mizanur Khan, MKC AB; Fredrik Uddenfelt, Business Sweden; Maria Sandow, 

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

Michael Sepehri, Utsikt Ekonomi; Nathalie Tranefelt, Hifab International AB och Inger Wijnbladh. 

Till ordförande valdes Mizanur Khan och till sekreterare och kassör Inger Wijnbladh. Årsmötet utsåg 

Amirul Huda, Global Enterprise A&S till revisor. Valberedningen består av Svensk Handel och 

Business Sweden, representerade av Maria Sandow samt Fredrik Uddenfelt. 

 

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

och utökat sitt nätverk. Vi utökar vår verksamhet i Sverige genom våra SBBC ambassadörer i västra 

och norra Sverige. 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 introducerat och 

skickar ut Business Newsletter sina medlemmar och nätverk.  

 

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 SBBC:s medlemmar och nätverk.  

SBBCs delegation besökte BASIS IT mässa i Dhaka och träffade under sitt besök lokala företag och 

andra viktiga institutioner i landet. Våra medlemmar fortsätter att utveckla sina affärer med 

Bangladesh där IT är en ny trend. Både ambassadörerna i Sverige och i Bangladesh fortsätter att ge 

stöd och visa intresse för att vidareutveckla affärsrelationerna mellan länderna och stötta SBBC:s 

aktiviteter.  

 

IT, energi, infrastruktur, hälsa, läkemedel, miljöteknik, jordbruk, utbildning och tillverkning, framför 

allt inom textil, är mycket intressanta områden för svenska företag och svensk industri. De viktigaste 

exportprodukterna till Bangladesh är maskiner, apparater, råmaterial, mineralbränslen, kemikalier, 

papper, järn och stål. 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. Bangladesh erbjuder stora 

förmåner till investerare. 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 432 följare idag. SBBC är också aktiv på Facebook med 3.039 

följare och på Twitter med 110 följare. Våra utskick skickas till 628 aktiva företagsledare och 

institutioner som prenumeranter. 

 

Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten under 2019. Inga arvoden har utgått till styrelse, revisor 

eller valberedning under verksamhetsåret. 
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Medlemmar 
Antal medlemmar per 31 december 2019 är 61 företag och organisationer med två grundande 

medlemmar IKEA och H&M. 
 

  

 

 

 

Frukostseminarium den 13 februari 2019 – 3 medlemsföretag presenterar 

sina företag 
 

Till detta frukostseminarium var tre av våra medlemmar inbjudna att presentera sitt företag samt deras 

affärsrelationer med Bangladesh. 

 

Anders Sandlund, grundare och CEO på Sustainably Yours AB berättade om sitt företag 

Sandlund/Hossain som bildades 2016. De tillverkar läderprodukter i mycket hög kvalitet.  

 

Vid försäljning av deras produkter går en viss del av pengarna till deras projekt Cow Funder Initiative.  

Projektet donerar kalvar till behövande familjer i Bangladesh och under kalvens uppväxt stöttas 

byborna med kunskap och utbildning för att de på sikt skall bli självförsörjande.  

 

Sanjeev Sharma, CEO, presenterade sitt företag ExcelDots AB 

Exceldots affärsidé bygger på att föra innovation till teknikföretag för att bygga en bättre och mer 

hållbar värld genom att utnyttja styrkan i deras partnernätverk och kunskap.  

 

Tom Bergström, Deputy CEO Indpro AB,  

Tom presenterade företaget som har arbetat med globala IT-leveranser sedan år 2005. Indpro 

kombinerar svensk- och indisk IT-kompetens för att hjälpa företag som är i behov av att förstärka och 

utveckla sin IT kompetens.  
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SBBCs årsstämma den 14 maj med efterföljande Banglamiddag  
 

SBBC hade sitt årsmöte den 14 maj 2019 på Restaurant Softcorner, Södermalmsallén 34 i Stockholm 

följt av den årliga ”Banglamiddagen” för medlemmar och gäster. Middagen är ett bra sett att umgås 

och diskutera i en avspänd och trevlig miljö med god mat. Vår Norrbottenambassadör Anders 

Sandlund visade prov på sina väskor och ordförande Mizanur Khan och Inger Wijnbladh avtackades 

med vackra blommor. 

 

 

     
 
 

Frukostseminarium den 22 augusti med Ambassadör Charlotta Schlyter 
 

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

Schlyter var inbjuden som talare. 

 

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

möjligheter som kan möta nordiska företag. Bangladesh andre sekreterare Md. Morshedur Rahman 

fanns bland gästerna. 
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Frukostseminarium den 30 oktober 2019 – H.E. Ambassadör Md. 

Nazul Islam talade om Bangladesh – The Next IT Destination  
 

Bangladesh ambassadör berättade om landets IT-vision ”Digital Bangladesh” 2021. Många positiva 

beslut har tagits för att IT ska ta nästa steg, växa och bidra till ekonomin.  

 

År 2020 planeras en IT-mässa i Stockholm. Mässan kan vara en dörröppnare för att sprida kunskapen 

om Bangladesh som ett intressant IT-land för svenska företag, partners och investerare. 

 

För första gången på ett SBBC-seminarium kunde vi också ordna videoanslutning med Dhaka, där 

företaget ICT i Bangladesh, där Farhana A. Rahman, VD och ordförande i UY Systems Ltd och Senior 

Vice President BASIS, presenterade den pågående verksamheten.  

 

Under 2020 diskuteras att ev. ordna en delegationsresa till Sverige från Bangladesh med fokus inom 

IT. ICT ser fram emot att samarbeta tillsammans med SBBC i denna aktivitet. 

 

I sin presentation nämnde ambassadören även det djupa, positiva och också mycket viktiga samarbetet 

med Sverige och SBBC. 

 

     
 

 

AW på Scandic Hotel No 53 den 20 november 2019 
 

Den 20 november 2019 anordnade SBBC ett ”Speakers Corner” på Hotel Scandic No 53 i Stockholm 

med inbjudna medlemmar och nätverk. Abdullah Yousuf, Strativ AB; Martin Edward, Centiglobe 

Technologies; Tanja Ilic, Nanol Technologies AB och Tage Erikson, SHG Solar HydroGenesis fick 

möjlighet att presentera sina bolag. 

 

SBBC bjöd på drycker och tilltugg. 
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SBBC har deltagit i följande möten, seminarier och event under 

verksamhetsåret: 
 

 

Independence Day och National Day på Stockholm City Conference Centre 

– Norra Latin den 26 mars 
 

Ambassadör Md. Nazmul Islam och Mrs. Nuzha Nazmul, Bangladesh ambassad i Stockholm inbjöd 

till en trevlig sammankomst för att fira ”National Day of Bangladesh” på Stockholm City Conference 

Centre – Norra Latin i Stockholm. Bland andra deltog Jonas Brandström, Honorär Konsul för 

Bangladesh i Västsverige och Inger Wijnbladh från SBBC. 

 

    

 

 

SBBCs delegation till Basis Soft Expo, 19 – 21 mars 2019 i Dhaka 
 

Under mars månad arrangerade SBBC en IT delegationsresa till Basis Soft Expo 2019 i Dhaka.  

Syftet var att besöka expot, träffa IT, ICT och ITES företag på plats för att lära sig utvecklingen av IT 

sektorn där. Delegationen ska också dela med sig av sin erfarenhet till SBBCs medlemmar och nätverk. 

Besöket var ett sätt att utveckla relationer mellan Sverige och Bangladesh samt SBBCs 

samarbetspartners. 

 

Delegationens aktiviteter började med ett introduktionsmöte på Svenska Ambassaden. Dagen efter 

följde invigningen av det tre dagar långa expot följt av gemensamma besök till olika utställningar. 

Delegationens medlemsföretag deltog i ett B2B möte med 48 lokala IT företag. Dessa möten blev 

väldigt uppskattade. Bangladeshiska företag har visat mycket positivt intresse för Sverige. SBBCs 

deltagare fick förmedla sina tjänster och möjlighet att investera i Sverige.   

 

Bangladesh satser enormt mycket inom IT sektorn, de vill även vara med att investera i 5G. Mr. Abdus 

Salam, CEO Ericsson Bangladesh var en av ”keynote speakers” till ett seminarium som handlade om 

5G satsningar, utmaningar och framtid för Bangladesh. Delegationen besökte även Ericssons kontor 

och blev upplysta om Ericssons verksamhet och framtidsutsikter i Bangladesh.  

 

En viktig händelse var när Sweden-Bangladesh Business Council & Bangladesh Association of 

Software and Information Services (BASIS) signerade ett Memorandum of Understanding (MoU). 

Ylva Festin, Head of Political, Commercial and Communication från Svenska Ambassaden var  
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närvarande vid detta event. MoU är ett viktigt led till att attrahera och inspirera IT företag i båda 

länderna.   

                                   
 

 

Nytt samarbete med Norrbottens Handelskammare. Möte den 4 april 2019 
 

Den 4 april 2019 inbjöds SBBC att träffa Norrbottens Handelskammare och dess medlemmar i Luleå. 

Kammaren organiserade ett seminarium för att utbyta kunskaper och skapa nya affärskontakter mellan 

Norrbotten, Bangladesh och SBBC. Ambassadören för Bangladesh Nazimul Islam var närvarande vid 

seminariet.  Ambassadören höll en presentation om affärsmöjligheterna i Bangladesh och välkomnade 

svenska företag och investerare till landet. 

 

Detta följdes av några presentationer från medlemsföretagen i Norrbotten Handelskammare. Jan 

Sandlund från Böle Garveri och Jonas Månsson från Arctic Group AB presenterade sina verksamheter 

och aktiviteter. Tomas Lejon, styrelseordförande, Linda Lundberg-Nilsson, VD och Robert Forsberg, 

Senior Executive, var också närvarande och förklarade hur kammarens affärsverksamhet utvecklades 

och hur de såg på dess framtida utveckling. 

 

      
 

 

SBBCs ordförande Mizanur Khan har deltagit i följande möten 
 

-  Ett seminarium om rent vatten och sanitet inom ramen för “Sustainable Development Goals” på  

 Clarion Sign Hotel i Stockholm den 4 november 2019. 

 

- Den 14 november 2019 vid Stockholmsmässan; Forum för Nordic IT Security.  

 

- Ett seminarium om Öst Afrika - hälsa & vård som arrangerat av Swedish-East African Chamber  

 of Commerce den 28 november 2019. 
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Förslag till vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 

 Balanserat resultat 241 925 

 Årets vinst     8 551 

 

Disponeras så att 

 i ny räkning överföres  250 976 

 

 

 

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

 

Stockholm den                        2020 

 

 

 

 

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

Mizanur Khan       Inger Wijnbladh         Business Sweden/ 

              vakant 

 

 

 

 

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

Svensk Handel/ 

Maria Sandow               Christer Dyrwoold                          Bo Gunterberg 

 

 

 

 

…………………………   …………………………. 

Nathalie Tranefelt      Michael Sepehri 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den                    

 

 

………………………….. 

Amirul Huda 
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Resultaträkning 1 jan-31 dec 2019 
(Belopp i kr) 

 

Intäkter                                                2019 2018            2017 
Medlemsavgifter                                              65 000 58 510 58 505  

Deltagaravgifter                                                 2 700 1 800 4 150  

Ränta på konto                                                   1 533 1 351 1 316  

Summa intäkter                                            69 233 61 661 63 971  
 

Kostnader 
Administration                                                17 649 5 654 7 117  

Kontorsmaterial:  3 929  

Programvaror:     649   

Övriga kostnader:        13 071  

Webbkostnader                                     2 646     3 585  2 855  

Webbhotell:                     469 

Mobilt bredband:  2 177   

   

Medlemsvård                                                40 387 17 800 19 130 

   

Resor                                     20 062 3 345 683    

Möteskostnader                     20 325 

Summa kostnader (hela kr)                         60 682 30 384 29 785 

  

Rörelseresultat                                                8 551 31 277 34 186 

   

Balansräkning  
                                    2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar 
Kundfordring                                                 500 

Bankkonto                                                 47 145 40 127 10 201 

Collector sparkonto                                        203 331 200 448 200 447 

Summa tillgångar                                  250 976 240 575 210 648 

    

 

Eget kapital och skulder   
 

Eget kapital   

Förutbet medlemavg      500 

Balanserat resultat   241 925                     

Årets resultat               8 551               250 976              241 925 210 648  

Summa eget kapital o skulder          250 976  241 925             210 648 
(Belopp i kr) 
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