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ÅRSMÖTE 2005-08-18 

 
 
Tid   Torsdagen den 18 augusti 2005 kl. 09.15 
 
Plats   Näringslivets Hus, Wallenbergssalen, Stockholm 
 
 
Närvarande  Se bilaga 1. 
 
 
 
 
 

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

att utse ordförande Dinkelspiel att leda dagens 
förhandlingar. 

 
 

§ 2 
Närvarolista Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 1). 
 
 

§ 3 
Dagordning  Den utsända dagordningen godkändes (bil 2). 
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats 
kungörande på föreningens hemsida www.sviv.se under maj 2005 samt i Svenskar i Värl-

den nr 2 2005 som började distribueras den 19 maj. Årsmötet förklarades vara 
utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 5 
Justeringsmän och Ombudet Claes Ankarcrona, Schweiz, och medlem Lena Hjelt,  
protokollförare  Belgien, utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Till 

protokollförare utsågs Kjell Jansson, SVIVs kansli.  
 
 

§ 6 
Förvaltningsbe- Mötets ordförande överlämnade ordet till Föreningens general- 
rättelse och bokslut sekreterare ambassadör Örjan Berner, som summariskt redogjorde för verk-

samhetsberättelsen. Denna jämte resultat- och balansräkning (bil 3) hade 
publicerats på Svenskar i Världens hemsida den 19 maj 2005. 
 
Årsmötet beslöt 
att godkänna förvaltningsberättelsen. 

 
 
 
 

http://www.sviv.se/
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§ 7 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 3), undertecknad den 8 april 2005, som publicerats 

på Svenskar i Världens hemsida 19 maj, föredrogs. 
 
 

§ 8 
Fastställande av På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 
Balansräkning att fastställa balansräkningen, som per den 31 december 2004  
 omslöt 2 560 408 kronor. 
  

 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning. 
 
 

§ 10 
Val av styrelse- Redovisades mandatperioder för nuvarande ledamöter enligt följande: 
ledamöter  Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2007 

Gunnila Masreliez-Steen, vice ordf., till och med 2007 
Jerry Bergström, till och med 2006 
Mariana Burenstam Linder, till och med 2006 
Michael Daun, till och med 2006 
Jan Herin, till och med 2006 
Bo Hjelt, till och med 2005 
Jonas af Jochnick, till och med 2007 
Susanna Persson, till och med 2005 
Björn Ström, till och med 2006 
Jonas Tallroth, till och med 2007 
 
Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet  

 att  omvälja ledamoten Bo Hjelt för en tid av ett år till 2006, 
 att omvälja ledamoten Susanna Persson, aktiv inom Sveriges Förenade 

Studentkårer som bl a doktorandombud vid Lunds universitet, för en 
tid av ett år till 2006. 

 
 

§ 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 Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
Valberedning att omvälja Bo Hjelt som valberedningens ordförande 
 att omvälja SWEA:s grundare Agneta Nilsson samt 

att omvälja ombudet Elisabet Zeller. 
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§ 13 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften på nuvarande nivå (en höjning skedde 2002): 
 Nuvarande medlemsavgifter; 
  för enskild medlem SEK 500 
  för makar/sambor SEK 600 

  för ungdom/student SEK 250  
  för vissa grupper kan 50% rabatt erbjudas på medlemsavgiften under 

första medlemsåret, 
  för anslutna föreningar/organisationer utgår en rabatt till deras med-

lemmar som beslutas av kansliet. 
 
 

 § 14 
Väckta frågor Inga frågor hade inskickats inom föreskriven tid. 

Ledamoten Björn Ström informerade dock om att föreningen i sitt remissytt-
rande ang. ”Konsulära bistånd till svenskar utomlands”(SOU 2001:70) var 
mycket kritiska. En synpunkt generalsekreteraren åter tagit upp i samband 
med Katastrofkommitténs arbete. 
 
Ombudet Elisabet Zeller anmälde önskemål om att dels anpassa tidskriften för 
ungdom, dels anskaffa medlemsförmåner riktade till ungdomsgruppen. 
Generalsekreteraren menade att förslagen var goda och hänvisade till före-
ningens nya hemsida som lanseras hösten 2005. 

 
 
Mötet avslutas § 15 
 Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för en stimulerande diskussion 

och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________       __________________ 
Ulf Dinkelspiel                    Claes Ankarcrona   Lena Hjelt  
Ordförande 
 
 
 
 Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd bilaga 1 
Dagordning bilaga 2 
Förvaltningsberättelse bilaga 3 
Balansräkning bilaga 3 
Revisionsberättelse bilaga 3 


