FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
ÅRSMÖTE 2000-08-17

PROTOKOLL

Tid

Torsdagen den 17 augusti 2000 kl 09.00

Plats

Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm

Val av mötesordförande

Närvarolista
Dagordning
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§1
Årsmötet inleddes med att Föreningens ordförande Ove Heyman
hälsade de närvarande välkomna, varefter årsmötet beslöt
att
utse advokat Fredric Renström till ordförande för dagens
förhandlingar.
§2
Deltagarförteckning upprättades för eventuell omröstning (bil 1).
§ 3
Den utsända dagordningen godkändes efter komplettering med punkten "Övrigt".

Mötets
kungörande

§4
Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats i
Svenskar i Världen nr 3/00 samt på föreningens hemsida www.sviv.se
den 9 maj 2000. Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

Justeringsmän

§5
Lena Fryksmark af Petersens och Kerstin Gustafsson utsågs att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.

Årsberättelse
och bokslut

§6
Mötets ordförande överlämnade ordet till Föreningens generalsekreterare Christer Jacobson. Årsberättelsen, resultat- och
balansräkning (bil 2) hade publicerats på Svenskar i Världens hemsida
den 9 maj 2000.
Den 1 januari 1999 flyttade kansliet till nya och mindre lokaler i Industrihuset. Arbetet med att rationalisera verksamheten fortsatte under
året. Föreningens tidskrift fick ny och moderniserad layout i regi av det
framgångsrika teamet Lena Fryksmark af Petersens, Tove Gyllenstierna och Eva Norlin. Överenskommelse träffades med UD om att kostnadsfritt distribuera tidskriften till alla utlandsmyndigheter. Föreningens
hemsida med adress www.sviv.se genomgick en fullständig ansiktslyftning. Den nya hemsidan lanserades den 4 mars och har fått beröm
också av branschfolk. Förutom tillgång till nyttiga länkar, adresser till
alla ombud osv kan medlemmarna nu "chatta" med varandra på nätet.
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Medlemsregistret har också uppgraderats och givits en modern och effektiv utformning.
Medlemsintäkterna har ökat genom aktivt stöd från näringslivet i form
av företagsmedlemskap. Den föregående år inrättade referensgruppen
bestående av två ledamöter ur SVIV:s styrelse och de ledande företagsmedlemmarna har sammanträtt två gånger. Avsikten är att företagsmedlemmarna ska kunna få hjälp av föreningen att driva för företagen viktiga frågor under förutsättning att näringslivets önskemål ligger inom ramen för vad som är förenligt med föreningens stadgar.
Samarbetet med näringslivet har alltså utvecklats positivt. Möjliga
samarbetsprojekt har diskuteratsmed SWEA. Kansliet har vidare tagit
initiativet till att skapa ett tills vidare informellt nätverk med representanter för föreningar/organisationer med verksamhet i utlandet i syfte
att på sikt utarbeta ett gemensamt program med åtgärder för att på olika plan förbättra utlandssvenskarnas förhållanden. Avsikten är att under år 2000 företa en uppvaktning i kanslihuset.
Kansliet har också fört en fortlöpande dialog med vissa fackförbund,
bl a inom SACO. Med SACO har styrelsen också fattat beslut att från
och med år 2000 inrätta ett ungdomsstipendium avsett för studenter i
början av sina akademiska studier som önskar studera utomlands. Stipendiesumman på kr 10 000 kommer att delas mellan SACO och
SVIV. På förslag av föreningens ovan nämnda referensgrupp med näringslivet kommer från och med nästa år ett lika stort stipendium att delas ut till studerande som behöver komma utomlands för att avsluta
examensarbete. I likhet med föregående år har genom generösa bidrag från medlemmar och Gustaf Adolfs och Sibyllas Minnesfond samt
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse feriebidrag (kr 28 500) delats ut till utlandssvensk ungdom. Dessutom har SVIV ur egna fonder kunnat dela
ut våra ordinarie stipendier (kr 7 900). Den ökade satsningen på ungdom har också manifesterats genom att SFS:s tidigare ordförande,
Claes Nyberg, invalts i styrelsen.
Liksom under föregående år har föreningen försökt att få exponering
i media. Den 8 mars hade den stockholmska morgontidningen METRO
ett reportage på temat "Lön och utbildning lockar till utlandsflytt". Bl a
intervjuades SVIV:s generalsekreterare. Med anledning av Medborgarskapskommitténs betänkande om dubbelt medborgarskap, vilket offentliggjordes den 11 mars, intervjuades generalsekreteraren i lunchekot och i Aktuellt. En längre intervju sändes i Radio Sweden´s utlandssändningar den 21 mars. Årets Svensk i Världen 1999 uppmärksammades sparsamt. Förutom en blänkare i SvD förekom radiointervjuer. Den 23 november publicerades en debattartikel av generalsekreteraren med titeln "Det bortglömda folket - utlandssvenskarna och
pensionsreformen" i Dagens Industri. I artikeln underströks bl a behovet av en reformering av det nya pensionssystemet, vilket drabbar
medföljare till utlandsstationerad personal hårt.
När det gäller utåtriktad verksamhet kan nämnas att vi deltagit i av
Skattebetalarnas Förening anordnade seminarier om utlandsflyttning
och tillsammans med föreningen undertecknat en skrivelse till reger-
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ingen med begäran att få en ändring till stånd beträffande den s k sinkskatten. Den 29 - 30 april deltog generalsekreteraren tillsammans med
sina nordiska kollegor i ett årligen återkommande möte för utbyte av information.
Den nyss nämnda frågan om möjligheten att inneha dubbla medborgarskap, vilken föreningen på medlemmarnas begäran (många hundra
medlemsunderskrifter kom att tillställas Medborgarskapskommittén)
drivit med stor emfas synes få en för föreningen eftersträvad lösning.
Den politiskt sammansatta Medborgarskapskommittén framlade som
sagts ovan i mars förslag till regeringen med innebörd att dubbla medborgarskap ska tillåtas. Proposition förväntas till vårriksdagen år 2000.
Om förslaget skulle gå igenom i riksdagen kommer en ny medborgarskapslag att träda i kraft 1 juli 2001. Svenska medborgare, som av olika skäl avsagt sig sina medborgarskap, kommer att kunna återfå dessa efter skriftlig framställan härom till Invandrarverket.
Under året arbetade följande personal vid kansliet. Christer Jacobson
(heltid) som generalsekreterare, Katarina Färdig (administration, heltid
från 1 juli), Inga Lidén (administration, heltidsvikariat till 30 juni) och
Ingrid Stake (deltid, hela året).
Föreningen kunde också 1999 uppvisa ett positivt resultat av sin
verksamhet i form av ett överskott på SEK 398 409 (1998 SEK
376 069). I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Verksamhetsberättelsen föres som bilaga till protokollet.
Årsmötet beslöt
att

Revisions-

Fastställande av
balansräkning

§7
Revisionsberättelsen, daterad den 9 maj 2000, hade införts på Svenskar
i Världens hemsida samma dag och lästes upp av generalsekreterare
Christer Jacobson. Revisionsberättelsen föres som bilaga till protokollet
(bil 3).
§8
På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet
att

Ansvarsfrihet

godkänna verksamhetsberättelsen.

fastställa balansräkningen, som per den 31 december 1999
omsluter 2 739 239 165 kronor.

§9
På revisorernas förslag beslöt årsmötet
att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.
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§ 10
Generalsekreteraren redogjorde för den språkrevidering som företagits
av föreningens stadgar (bil 4). Den främsta ändringen, förutom att ordet "Valkommitté" bytts ut mot benämningen "Valberedningen", var av
språklig karaktär, vilket innebär att texten när det gällde ordval hade
moderniserats. Eftersom stadeändringar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten föreslog generalsekretaren att ett extra årsmöte skulle äga rum i Stockholm på Rutger Barnekows kontor, Birger
Jarlsgatan 2, Stockholm den 5 oktober 2000 i anslutning till ett ordinarie styrelsesammanträde. Anmälan ska ske till sekretariatet.
att

Valfrågor

PROTOKOLL

i en första läsning godkänna förslaget till nya stadgar, vilka
kommer att behandlas vid det extra årsmöte som avhålles den
5 oktober 2000 klockan 15.00 på Rutger Barnekows kontor.

§ 11
Valkommitténs representant Bo Hjelt meddelade att Ove Heyman, styrelsens ordförande sedan 1994, tyvärr hade beslutat sig för att avgå.
Valkommittén hade enhälligt till hans efterträdare beslutat föeslå direktör Peter Forssman. Sedan Peter Forssman redogjort för sin bakgrund
beslöt årsmötet
att

för en period av tre år till styrelsen välja Peter Forssman till styrelseledamot och ny ordförande i föreningen. Vidare
beslöt årsmötet på valkommitténs förslag att omvälja Rutger
Barnekow som styrelseledamot för en period av ett
år, dvs för perioden 2000- 2001 (Barnekow hade låtit
meddela att han ville avgå då) och omvälja Björn Ström
som styrelseledamot för en ny treårsperiod (2000 2002).

Föreningens Vice ordförande, Gunnila Masreliez-Steen, framförde på
föreningens och styrelsens vägnar ett mycket varmt tack till Ove Heyman för hans stora insatser för föreningen.
.

Val av revisor

§ 12
Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Ulf Hedefalk på
Öhrlings Coopers & Lybrand med Leonard Daun som suppleant.
Årsmötet beslöt
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för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor
välja auktoriserade revisorn Ulf Hedefalk med auktoriserade
revisorn Leonard Daun som suppleant.

§ 13
Årsmötet beslöt
att
att

Väckta frågor

PROTOKOLL

till ledamot i valkommitté omvälja Agneta Nilsson och
till sammankallande ledamot av valkommittén omvälja
Lennart Eckerberg samt
till protokollet föra att styrelsens representant i valberedningen
alltjämt ska vara Bo Hjelt.

§ 14
Inga väckta frågor har inkommit till Föreningen.

§ 15
På styrelsens förslag beslöt årsmötet att behålla medlemsavgifterna
oförändrade för 2000 med möjlighet för generalsekreteraren att bevilja
vissa rabatter som t ex för SWEOR, vilka erhåller 50% rabatt på första
årets medlemsavgift. Juridiska personer ska liksom tidigare betala minimum 10 ggr avgiften för enskild medlem.
att

för enskild medlem SEK 400
för makar/sambor SEK 500
för ungdom/student SEK 200
för vissa grupper kan 50% rabatt erbjudas på medlemsavgfiten
under första medemsåret.
att
juridiska personer ska betala minimum 10 x avgiften för enskild medlem.

§ 16
Björn Ström framförde ett varmt tack till tidskriftens redaktörer Lena af
Petersens och Tove Gyllenstierna samt annonsackvisitören Urban
Hedborg för deras framgångsrika insatser för tidskriften. På Ströms
förslag beslöts att tack skulle tagas till protokollet.
§ 17
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Nya styrelseledamoten Ulla O´Barius redogjorde för sin bakgrund och
hälsades välkommen till föreningen.
§ 18
Tackade Ove Heyman för de vänliga ord som riktats till honom på styrelsens och föreningens vägnar för hans tid som styrelsens ordförande.

Avslutning

§ 19
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
____________________
Christina Julin
Justeras
____________________
Fredric Renström
mötets ordförande
Bilagor:
1.
2.
3.

Närvarolista
Årsredovisning
Revisionsberättelse

________________________
Lena Fryksmark af Petersens

__________________
Kerstin Gustafsson

