
FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN                  PROTOKOLL 1(4) 
ÅRSMÖTE 2001-08-15 

Tid   Onsdagen den 15 augusti 2001 kl 09.00 
 
Plats   Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 
 
 
 
 

§ 1 
Val av mötes-  Årsmötet inleddes med att Föreningens ordförande Peter Forssman 
ordförande  hälsade de närvarande välkomna, varefter årsmötet beslöt  

att utse advokat Fredric Renström till ordförande för dagens 
förhandlingar. 
 
 

§ 2 
Närvarolista Deltagarförteckning upprättades för eventuell omröstning (bil 1). 
 
 
Dagordning § 3 

Den utsända dagordningen godkändes (bil 2). 
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats i 
kungörande Svenskar i Världen nr 3/01 samt på föreningens hemsida www.sviv.se 

den 25 april 2001. Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 
 
 

§ 5 
Justeringsmän Tove Gyllenstierna och Katarina Färdig utsågs att jämte mötesordfö-

randen justera dagens protokoll. 
 
 

§ 6 
Förvaltningsbe- Mötets ordförande överlämnade ordet till Föreningens general- 
rättelse och bokslut sekreterare Christer Jacobson, som redogjorde för förvaltningsberät-

telsen. Denna jämte resultat- och balansräkning (bil 3) hade publice-
rats på Svenskar i Världens hemsida den 25 april 2001. Årsmötet be-
slöt 
att godkänna förvaltningsberättelsen. 
 
 
§ 7 

Revisions- Revisionsberättelsen (bil 3), daterad den 10 maj 2001, hade införts på 
berättelse Svenskar i Världens hemsida samma dag och lästes upp av general-

sekreterare Christer Jacobson. 
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§ 8 
Fastställande av På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet   
Balansräkning att fastställa balansräkningen, som per den 31 december 2000 

 omslöt 3 095 605 kronor. 
 
 I samband med genomgång härav, väcktes en frågeställning från Len-

nart Reuterswärd angående föreningens placering av bankmedel etc, 
och specifikt om man undersökt var man kunde erhålla bäst avkastning 
på föreningens kapital. 

 
 Generalsekreteraren Christer Jacobson redovisade därvid att förening-

ens placering av kapital icke bör ske i spekulativt intresse. 
 
 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning. 
 
 

§ 10 
Val av styrelse- Årsmötet beslöt 
ledamöter att omvälja Gunnila Masreliez-Steen för tre år (2001 – 2004) 
 att omvälja Rutger Barnekow för två år (2001 – 2003) 
 att omvälja Karl Miiro för tre år (2001 – 2004) 
 att  omvälja Bo Hjelt för tre år (2001 – 2004) 
 Till styrelseledamot efter Tom Wachtmeister, som avgick av åldersskäl, 

utsågs Adolf H Lundin för tre år (2001 – 2004). 
 Årsmötet beslöt att rikta ett varmt tack till avgående styrelseledamoten 

Tom Wachtmeister för mångårigt och engagerat arbete i styrelsen. 
 
 

§ 11 
Val av revisor Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Ulf Hedefalk på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Leonard Daun som suppleant. 
Årsmötet beslöt  
att för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor 
 välja auktoriserade revisorn Ulf Hedefalk med auktoriserade 

revisorn Leonard Daun som suppleant. 
 
 
 § 12 
Tillsättande av Årsmötet beslöt 
Valberedning att omvälja Bo Hjelt som valberedningens ordförande 
 att omvälja Agneta Nilsson samt 
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att invälja ombudet Elisabet Zeller-Kleinert  efter Lennart  
Eckerberg, som undanbett sig omval. 

 
 

§ 13 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften oförändrade för 2001, dvs. 
 att för enskild medlem SEK 400 
  för makar/sambor SEK 500 

  för ungdom/student SEK 200  
  för viss a grupper kan 50% rabatt erbjudas på medlemsavgiften

 under första medlemsåret. 
 
 

 § 14 
Väckta frågor Inga väckta frågor hade inkommit till Föreningen. 

Generalsekreteraren presenterade en försäkring som framtagits i sam-
arbete med Skandia. För ytterligare information hänvisades till Före-
ningens seminarium den 16 augusti kl 09.00 
 
 

 § 15 
 Björn Ström tog upp vissa skattefrågor, vilka hänsköts till ovan nämnda 

seminarium för vidare diskussion. 
 
 

§ 16 
Avslutning  Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________       __________________ 
Fredric Renström                    Tove Gyllenstierna           Katarina Färdig  
Mötets ordförande 
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Bilagor: 
Deltagarförteckning bilaga 1 
Dagordning bilaga 2 
Förvaltningsberättelse bilaga 3 
Revisionsberättelse bilaga 3 
Balansräkning bilaga 3 


