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Verksamheten 
Föreningen uppvisar ett litet negativt ekonomiskt resultat med en förlust på SEK -107 238 (2002 gav vinst om SEK 366 
552). Skälet är dels vikande annonsinkomster för tidskriften dels förhållandet att tidigare års särskilda bidrag nu 
upphört. Besparingsinsatser samtidigt med nya ansträngningar att öka inkomsterna ger visst resultat. Antalet 
medlemmar var tämligen stabilt och ligger på ca 37 000. 
 
Vid föreningens årsmöte i augusti 2003 valdes en ny styrelse. De avgående styrelseledamöterna Rutger Barnekow, 
Ingrid Hanell Karlsson, Kristina Lutz (SFS), Ulla O´Barius samt Christer Jacobson (som avgick både som 
generalsekreterare och styrelseledamot) avtackades för gedigna insatser. Som ersättare för de avgående ledamöterna 
nyvaldes Örjan Berner, Mariana Burenstam Linder, Michael Daun, Jan Herin och Suzanna Persson (SFS-
representant). Föreningens generalsekreterare sedan fem år tillbaka, Christer Jacobsson, som nu lämnade sin post 
avtackades vid årsmötet för sina förnämliga insatser. Han kvarstår som konsult och sköter bland annat föreningens 
webbplats. Till efterträdare har utsetts ambassadören Örjan Berner, som tillträdde den  
1 september.  
 
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har SVIV under de senaste åren framgångsrikt, förutom 
företag, även värvat föreningar/handelskamrar/klubbar som medlemmar. På det sättet har föreningen blivit ett mer 
representativt språkrör för utlandssvenskarna. Vi är nu en lobbyorganisation som kan framföra synpunkter med 
betydligt större tyngd än tidigare. Vi har ett stort ansvar som det enda officiella remissorganet i alla frågor som på olika 
sätt berör de idag närmare 400 000 svenska medborgare som för längre eller kortare tid är bosatta utomlands. Genom att 
även betona utlandssvenskarnas roll och insatser för Sverige har verksamheten breddats vilket ökat intresset i Sverige 
för SVIV. Bland för året nya organisationsmedlemmar kan nämnas Invest in Sweden (ISA), Sveriges Turistråd. Swedish 
Council of America, SACC, med säte i Minneapolis har också blivit medlem i SVIV. Organisationen har 310 anslutna 
svenskrelaterade föreningar/organisationer och drygt  
70 000 medlemmar. Antalet företagsmedlemmar i SVIV fortsätter att öka och uppgår till närmare sjuttio. Bland 
nytillkomna kan nämnas Oriflame, Ikea, Ryssland, Cap Gemini/Ernst & Young och Volvo Personvagnar.  
 
Styrelsen beslöt 2002 att tidskriften från och med år 2003 ska ges ut med fyra nummer per år (tidigare sex), men i 
gengäld utökades sidantalet i varje nummer och upplagan fördubblades. Tidningen har varit mycket uppskattad. Vid 
slutet av året gjordes redaktionella förändringar och en ny redaktör, Axel Odelberg, känd författare och journalist, 
tillsattes. Vi tackar varmt Tove Gyllenstierna och Lena af Petersens, som i många år gjort ett strålande arbete för att få 
tidskriften spännande, idé- och informationsrik och synnerligen välskriven. Avtalet med trycke-riet omförhandlades och 
viss reduktion av kostnaderna åstadkoms. Detsamma gäller distributionen. Läget på annonsmarknaden har varit kärvt 
vilket inneburit intäktstapp. Fortsatt föreligger behov att få en mer stabil finansiell grund för tidskriften eventuellt 
genom tillskapandet av en fond, som kan stödja denna. Tidskriften är SVIV:s ansikte utåt och mycket uppskattad bland 
utlandssvenskarna - därför är det viktigt att den fortsätter komma ut. 
 
Medlemsavgifterna har varit oförändrade och vissa rabatter har getts till medlemmar i lokala föreningar, som själva 
bidrar till SVIV. Av juridiskt formella skäl är det omöjligt för SWEA att bli föreningsmedlem i vår förening. Detta 
hindrar dock inte att vi kan ha ett förtroendefullt och fördjupat samarbete, vilket vi välkomnar. Så har också blivit fallet. 
Som ett exempel härpå kan nämnas det gemensamma seminariet på temat Svensk i världen - möjligheter och 
utmaningar som anordnades dagen efter årsmötet, dvs den 13 augusti. Överens-kommelse har nåtts om att medlemmar i 
SWEA skall för reducerat pris kunna bli medlemmar i SVIV. 
 
Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar i andra frågor 
Föreningen har under året avgivit remisser avseende: 
Departementspromemorian Svenska och utländska äktenskap (Ds 2002:54)  
Betänkandet Beskattning av utomlands bosatta (SOU 2003:12) avgivet 2003-06-02  
Departementspromemorian Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall (Ds 2003:5) avgivet 2003-08-11. 
 
Föreningen Mas Amigos, medlem i SVIV, tog upp den s k SINK-skatten (omvänd credit). Efter diskussioner med 
finansdepartementet nåddes slutsatsen att Mas Amigos bör bedriva en massiv informationskampanj till svenskar-na i 
Spanien och förklara att rätt ifyllda och vid rätt tidpunkt insända blanketter torde komma att lösa de flesta av de nu 
angivna problemen. SVIV har även efter framstöt från Mas Amigos tillskrivit SVT:s ledning angående  SVT Europas 
sändningar. SVT:s svar har vidarebefordrats till Mas Amigos. 
 
Den europeiska samarbetsorganisationen Les Européens dans le monde 



2 Denna förening för europeiska organisationer har till syfte att tillvarata sina i utlandet bosatta medborgares intressen 
och har sitt säte i Bryssel. Verksamheten finansieras med EU-medel och blygsamma nationella bidrag från 
medverkande nationella organisationer. Föreningens idé är att skapa intresse för utlandsboende européers situation 
också inom EU. Vår representant i Les Européens är vårt ombud Karine Henrotte, som är starkt enga-gerad i detta 
arbete. 
 
Utlandssvenskarnas rösträtt 
Sedan föreningen 1995 lyckats driva igenom att utlandssvenskarnas rösträtt blev grundlagfäst har alla potentiella väljare 
(med undantag för dem som bott i Schweiz eller Tyskland) tvingats uppsöka särskilda vallokaler (i all-mänhet svenska 
utlandsmyndigheter) för att kunna avge sin röst. Som föreningens största framgång under 2002 måste segern i 
brevröstningsfrågan räknas. De nya reglerna innebar att "generell rätt att brevrösta utomlands" infördes. Den nya lagen 
trädde i kraft den 1 april 2002. Under 2003 kunde det nya systemet testas vid EMU-omröstningen. Vid denna var ca 107 
000 svenskar i utlandet röstberättigade och ca hälften av dessa utnyttjade sin rösträtt, vilket får anses vara ett gott 
resultat. För att ytterligare underlätta för utlandssvenskar har Föreningen diskuterat med den särskilde utredaren av 
valprocedurer, Ulf Larsson, om möjligheten att på olika sätt förenkla och förbättra brevröstningsformen. 
 
Information om folkomröstningen om ja eller nej till euron som valuta den 14 september 
Då utlandssvenskarna hade rätt att delta i folkomröstningen och frågan onekligen väckte brett intresse bland dem 
engagerade sig Föreningen starkt i frågan och företog följande åtgärder: 
- Via våra Nyhetsbrev (två stycken avseende denna fråga redan skickade) och via vår webbplats tillställdes fortlöpande i 
god tid alla medlemmar (inklusive företag, handelskamrar, svenska föreningar etc) relevant och tydlig information om 
att i utlandet bosatta svenska medborgare hade rätt att deltaga i folkomröstningen och anvisningar hur omröstningen 
rent tekniskt gick till; 
- Informationen ovan publicerades i tidskriften, som kom ut i början av juni; 
- Med hjälp av Riksdagen tillhandahölls "objektiv" information om vad JA eller NEJ till införande av euron skulle 
innebära i teori och praktik; 
- Ett utskick gjordes till alla medlemmar med ovanstående information. 
Kontakt togs med regeringen, utrikesminister Anna Lindh , som gjorde ett uttalande särskilt riktat till SVIVs 
medlemmar och till alla utlandssvenskar. 
 
Referensgrupp med näringslivet 
Denna sistnämnda grupp sammanträdde tre gånger i syfte att driva vidare de frågor som rests i skrivelse av den 12 
december 2002 till Näringsminister Leif Pagrotsky (med kopia till Samordningsminister Pär Nuder) med en begäran om 
en statlig utredning om utlandsrelaterade frågor. Dessa berör bland annat följande problemställ-ningar: tillskapande av 
ett enhetligt bosättningsbegrepp, arbets- och uppehållsfrågor, avdragsrättsfrågor, arbetslöshetsförsäkringen, 
pensionsfrågor, föräldrapenningen, svenskundervisningen utomlands och EU-relaterade spörsmål. Som resultat inte 
minst av Föreningens energiska insatser i kontakter med berörda depar-tement tillskapade näringsministern under 
hösten en interdepartemental arbetsgrupp, som skulle diskutera med en grupp sammansatt av SVIV (ordförande), 
Svenskt Näringsliv och några av de företag som ingår i SVIV:s referensgrupp (Ericsson och SAS). Flera möten har 
avhållits och löfte har utställts från departementshåll att ett resultat skall framläggas under maj månad 2004. 
Föreningens Kontaktgrupp (organisationer med utlands-anknytning) sammanträdde flera gånger under året för att 
samordna sina till regeringen riktade utredningskrav och utbyta allmän information om SVIV:s och de andra 
organisationernas verksamhet. 
 
Värvningsresor 
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till Nice (Rivieraklubben), Moskva och 
Paris. Informationskanalen till ombud, företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i form av regelbundet 
återkommande Nyhetsbrev, vilka tillställts mottagarna i elektronisk form har fortsatt och 2003 blev det 27 stycken. 
Under året kunde föreningen genom generösa bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela ut SEK 20 500 i 
feriebidrag och SEK 30 000 i stipendier. Stort tack till dem som gjort detta möjligt! 
 
Årsmöte 
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 12 augusti 2003 i Näringslivets Hus. Omedelbart efter årsmötet ägde ett möte rum 
med föreningens ombud, vilket följdes av den traditionsenliga lunchen på Operakällaren. Dagen därpå anordnades ett 
seminarium tillsammans med organisationen SWEA, om frågor gällande utlandssvenskars villkor. 
 
Årets Svensk i Världen 2003 
Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 5 maj i samråd med Dagens Industri att till Årets Svenskar i Världen 2003 
utse Oriflamekoncernens grundare bröderna Jonas och Robert af Jochnick. Motivering lyder: 
   "På trettio år har bröderna Jonas och Robert af Jochnick byggt upp en internationell kosmetikakoncern av gigantiska 
mått med tyngdpunkten förlagd till Östeuropa. De olika bolagen har skapat hundratusentals arbetstillfällen, främst för 
kvinnor. Trots sina stora framgångar har bröderna af Jochnick hållit låg profil och dessutom generöst stött välgörande 
ändamål."  



3 Vår samarbetspartner Dagens Industri publicerade nyheten den 12 maj och exponerade pristagarna och priset i en 
ledare dagen därpå. De bägge pristagarna intervjuades flitigt i olika TV-program. Priset utdelades vid årsmötet. 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammansättning har varit följande 
(inom parentes anges när resp mandatperiod utgår): 
Peter Forssman (2004), ordförande  
Gunnila Masreliez-Steen, vice ordförande (2004) 
Rutger Barnekow (2003) ersatt av Mariana Burenstam Linder 
Jerry Bergström (2004) 
Bo Hjelt (2004) 
Ingrid Hanell Karlsson (2003) ersatt av Michael Daun 
Adolf H Lundin (2004)  
Karl Miiro (2004) 
Kristina Lutz ersatt av Susanna Persson 
Ulla O´Barius (2003) ersatt av Jan Herin  
Björn Ström (2004) 
Christer Jacobson, generalsekreterare, ex officio ledamot av styrelsen ersatt av Örjan Berner. Årsmötet riktade ett 
varmt tack till de avgående ledamöterna för deras förnämliga insatser i styrelsen. 
 
Valberedning 
Till ledamöter av Valberedningen beslöt årsmötet att omvälja Bo Hjelt (Valberedningens ordförande), 
Agneta Nilsson, grundare av SWEA och Elisabet Zeller, ombud Bern. 
 
Revisorer 
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Ulf Hedefalk, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.  
 
Ombud 
Föreningen har drygt femtio ombud i olika delar av världen. Sedan en betydande nedskärning skett under årets första 
nio månader har en nyrekrytering gjorts som fortsätter under innevarande verksamhetsår. 
 
Personal 
Under året arbetade följande personal på kansliet: Christer Jacobson som generalsekreterare fram till  
2003-09-01, därefter Örjan Berner, Kjell Jansson (administration) och Ingrid Stake (ekonomi). 
 
Ekonomi 
Föreningen uppvisade 2003 ett negativt resultat, SEK -107 238 (2002 SEK 366 552 ). I övrigt hänvisas till 
nedanstående resultat- och balansräkning.  
 
Viktiga händelser efter verksamhetsårets slut 
Diskussioner med den av näringsministern tillsatta arbetsgruppen från fem departement har inletts som svar på kravet 
om en utredning om utlandsrelaterade frågor, vilken begärts av SVIV och Föreningen Svenskt Näringsliv. En rapport 
väntas bli framlagd under maj/juni månad som resultat av detta arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 RESULTATRÄKNING    Not  2003  2002 
    1     
         
Föreningens intäkter         
Medlemsintäkter, annonser och handböcker      2 420 907  3 321 526 
Övriga intäkter      118 925  121 006 
         
Summa intäkter      2 539 832  3 442 532 
      
         
Föreningens kostnader         
Medlemsservice, tidning och handböcker      -1 162 765  -1 607 586 
Övriga externa kostnader      -525 968  -493 761 
Personalkostnader    2  -1 010 981  -1 019 866 
Avskrivningar av inventarier    3  -9 913  -36 290 
         
Summa kostnader      -2 709 627  -3 157 503 
         
Verksamhetsresultat      -169 795  285 029 
         
         
Resultat från finansiella investeringar         
Ränteintäkter      62 557  81 523 
         
Summa resultat från finansiella investeringar      62 557  81 523 
         
Resultat efter finansiella poster       -107 238  366 552 
         
Årets resultat      -107 238  366 552 
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BALANSRÄKNING    Not  2003-12-31  2002-12-31 
    1     
Tillgångar         
         
Anläggningstillgångar         
         
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier    3  5 829  6 998 
         
Summa anläggningstillgångar      5 829  6 998 
         
Omsättningstillgångar         
         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar      216 600  158 461 
Övriga kortfristiga fordringar      44 393  11 123 
Förutbetalda kostnader      43 960  92 306 
Upplupna intäkter      0  1 925 
      304 953  263 815 
         
Kassa och bank      3 543 102  3 541 473 
         
Summa omsättningstillgångar      3 848 055  3 805 288 
         
Summa tillgångar      3 853 884  3 812 286 
         
         
         
         
Eget kapital och skulder         
         
Eget Kapital         
Dispositionsfond      2 491 756  2 125 204 
Egna fonder    4  404 719  402 861 
Årets resultat      -107 238  366 552 
         
Summa eget kapital      2 789 237  2 894 617 
         
         
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder      160 512  32 131 
Övriga kortfristiga skulder      31 926  52 354 
Upplupna kostnader      105 843  65 268 
Förutbetalda medlemsavgifter    5  766 366  767 916 
         
Summa kortfristiga skulder      1 064 647  917 669 
         
Summa eget kapital och skulder       3 853 884  3 812 286 
         
         
Ställda panter      Inga  Inga 
         
Ansvarsförbindelser      Inga  Inga 
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Noter 

     

      
Not 1 Redovisningsprinciper     

 
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Om inte 
annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som avser aktuellt 
räkenskapsår. Intäkter i form av medlemsavgifter intäktsförs det år som medlemskapet avser. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: 
                                                                                                                                Antal år 
Inventarier                                                                                                                         5 
Datorer                                                                                                                              3 
 
 
Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala 

kostnader 
 2003  2002 

      
Löner och andra ersättningar:     
Generalsekreterare  324 800  361 080 
Övriga anställda  437 304  416 362 
Totala löner och ersättningar  762 104  777 442 
     
Sociala kostnader  246 493  241 172 
(varav pensionskostnader)  30 330  22 736 
     
Övriga personalkostnader  2 384  1 252 
     
Summa personalkostnader  1 010 981  1 019 866 
     
Under året har ca 60 pers arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.   
 
 
Not 3 Inventarier  2003-12-31  2002-12-31 

      
Ingående anskaffningsvärden  113 330  113 330 
Årets förändringar:     
- Inköp  8 744  0 
- Försäljningar och utrangeringar  -13 000  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  109 074  113 330 
     
Ingående avskrivningar  -106 332  -70 042 
Årets förändringar:     
- Försäljningar och utrangeringar  13 000  0 
- Avskrivningar  -9 913  -36 290 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -103 245  -106 332 
     
Utgående restvärde enligt plan  5 829  6 998 
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Not 4  Egna fonder 
 2002-12-31 Ränta 2003 Utdelat 2003  2003-12-31 

    
195 345 5 750 -5 000 196 095 
207 516 6 108 -5 000 208 624 

    

Minnesfonder (T Bladins,T Carlestams, N J Johnsons, 
E Nylanders och  S Sundgrens fonder) 
Hj o E Johanssons fond 
 
Summa 402 861 11 858 -10 000 404 719 
 
 
Not 5 Förutbetalda medlemsavgifter 
   2003-12-31  2002-12-31 
      

 250 250  251 800 Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2003-2004 
Ständiga medlemmars avgifter  516 116  516 116 

      
Summa  766 366  767 916 

 

 
 
 
 
Stockholm 2004-03-16 
 
 
 
 
 
Peter Forssman Gunnila Masreliez-Steen Örjan Berner 
Ordförande Vice ordförande Generalsekreterare 
 
 
 
 
 
Jerry Bergström Mariana Burenstam-Linder Michael Daun 
 
 
 
 
 
Jan Herin Bo Hjelt Adolf H Lundin 
 
 
 
 
 
Karl Miiro Susanna Persson Björn Ström 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har avgivits 2004 -04-06 
 
 
 
 
Ulf Hedefalk 
Auktoriserad revisor 
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