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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006 
 
Verksamheten 
Föreningen har under det gångna året intensifierat sitt arbete på att tillvarata utlandssvenskarnas intressen och få 
dessa att engagera sig för Sverige genom en rad olika aktiviteter som redovisas här nedan. Verksamheten uppvisar ett 
litet positivt ekonomiskt resultat med en vinst på SEK 86 861 (2005: -43 633). Skälet till detta positiva resultat är 
främst något ökade medlemsintäkter, bättre annonsinkomster för tidskriften som dock fortfarande ej täcker 
kostnaderna. Kostnader för den nya hemsidan har tillkommit men intäkter för denna började inflyta under 2006. 
Konferenser var betydande intäktskällor. Besparingsinsatser samtidigt med nya ansträngningar att öka inkomsterna 
gav visst resultat men innebär samtidigt att Föreningen ej haft möjlighet att genom resor hålla erforderlig personlig 
kontakt med utlandssvenskar eller satsa på större antal projekt. Antalet medlemmar var tämligen stabilt och ligger på 
ca 40 000 varvid dock bör märkas att flertalet av dessa är medlemmar i SVIV genom sina lokala föreningar. 
Föreningens huvudsakliga verksamhet, att vara utlandssvenskarnas intresseorganisation i Sverige, kommer alla dessa 
tillgodo oavsett medlemskap i SVIV.  
 
Föreningen har under året fått viss ökad publicitet i media genom lyckade konferensarrangemang såsom ”Svenskarna 
i Indien”, valet av Årets Svensk i Världen, arbetet för att främja valdeltagande och även genom den nya interaktiva 
och framgångsrika hemsidan. Intresset för utlandssvenskarna ökade markant inför riksdagsvalet, främst i den 
politiska sfären men även i media och offentlig debatt. Vi hyser förhoppningar att allteftersom antalet utlands-
svenskar blir större, deras medverkan i parlamentsval ökar och SVIVs verksamhet får ytterligare offentlig profil bl a 
genom nya stora konferenser och insatser såsom för kris/katastrofberedskap, så skall också statsmakternas intresse 
för verksamheten öka. I sådant fall borde SVIV, liksom alla våra nordiska systerorganisationer och ett antal 
europeiska dito kunna få ett visst statligt bidrag för sin verksamhet.  
 
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har SVIV under senare år framgångsrikt utvidgat sin 
medlemskader genom att man, 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. 
 
Antalet företagsmedlemmar i SVIV fortsätter att öka och uppgår till närmare sjuttio. SVIVs tidskrift ”Svenskar i 
Världen” har varit mycket uppskattad med sin redaktör Axel Odelberg, känd författare och journalist. Läget på 
annonsmarknaden har något förbättrats vilket inneburit reducerat minusresultat. Fortsatt föreligger behov att få en 
mer stabil finansiell grund för tidskriften eventuellt genom tillskapandet av en fond, som kan stödja denna. 
Tidskriften är SVIVs 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 har ett förtroendefullt och fördjupat samarbete. Medlemmar i SWEA kan 
för reducerat pris bli medlemmar i SVIV. 
 
Riksdagsvalet. Utlandssvenskarnas rösträtt  
Sedan föreningen 1995 lyckats driva igenom att utlandssvenskarnas rösträtt blev grundlagfäst har föreningen haft en 
viktig framgång under 2002 genom segern i brevröstningsfrågan. 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. Genom SVIVs kontakter med den parlamentariska 
utredningen vidtogs vissa konkreta förbättringar i proceduren för brevröstning nämligen: 
1. Brevröstningen föreslogs bli permanent och arbetas in i den nya vallagen 
2. Tidsfristen för avlämnande av brevröst ökar från 30 till 45 dagar före valdagen 
3. Regeln att brevrösten måste ha kommit in till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen slopas. 
4. Kravet att väljarens maka/make, barn, sambo, makas/makes barn eller sambos barn inte får vara vittne slopas. 
    Riksdagen tog beslut enligt ovanstående. 
Föreningen har då under 2006 sett det som en av sina viktigaste uppgifter att verka för att utlandssvenskarna deltar i 
riksdagsvalet 2006. Ett intensivt informationsarbete har pågått under året. Vi hade en serie intervjuer i tidskriften, vi 
lade ut valinformation på hemsidan och en extra sida ”Valextra” med bl a texterna till partiledarintervjuer, infor-
mation gick till samtliga ombud och föreningar och klubbar med uppmaning till dessa att ordna evenemang och på 
andra sätt uppmana till deltagande i riksdagsvalet, nyhetsbrev sändes om valet med den info som finns på hemsidan. 
På diskussionsforum på hemsidan visades visst intresse för valet. Vi samarbetade i detta arbete bl a med Valmyn-
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digheten. Resultatet av all denna verksamhet kan ännu ej värderas. Valmyndigheten/SCB har ännu (i slutet april 
2007) inte kunnat redovisa en god bild av utlandssvenskarnas valdeltagande, vilket ju kan ske på olika sätt såväl i 
utlandet som vid besök i Sverige. En skattning att ca 70 000 utlandssvenskar kan ha röstat är en ökning från före-
gående val 2002, men ej särdeles imponerande med tanke på ökningen av antalet utlandsboende svenskar. Frågan om 
internetröstning och andra förbättringar utreds och frågan förbereds inför utlandssvenskarnas parlament i augusti 
2007. Detta kan tjäna att öka intresset för valdeltagande nästa gång. 
 
SVIVs nya hemsida – en stor framgång 
Hemsidan www.sviv.se blev snabbt en stor framgång, välförtjänt med tanke på det stora arbete som lagts ned av vår 
mycket kvalificerade stab under ledning av Gabriel Sundqvist. Ambitionen att detta skall bli en central kontaktpunkt 
för utlandssvenskarna syntes då ganska snart kunna uppfyllas. Bland sidans rikhaltiga innehåll kan nämnas: 
Diskussionsforum, som blivit en community, är den del av hemsidan som är ny och av allt att döma mest intressant. 
Vad har den använts till? Ett axplock kan ge en bild av frågor som aktualiserats: 

Passfrågor, medborgarskap 
Arbetslöshetskassa utomlands  
Privat sjukförsäkring  
Ringa billigt från utlandet  
Universitet i olika länder och deras för- och nackdelar  
Sjukvårdsrådgivning  
Juridiska frågor  
Matrecept  
Jobb  
Byta bostad  
Kriser/katastrofer 
Teatrar, konserter, andra nöjen, trevliga barer och klubbar mm  
Kontakter med andra svenskar  

 
Klubbar – är ett annat instrument för kontaktskapande. Där finns nu flera hundra. Länkarkivet ger lätt tillgång till 
svenska klubbar och föreningar runtom i världen. Vi har nu 700 länkar och bygger vidare! Vår ambition är att ge 
lokal information på de lokala sidorna i samarbete med föreningar och klubbar, som har nytta av detta samarbete. 
Fyllig information om flertalet platser i världen med praktiska tips av alla de slag kunde ges genom samarbete med 
UD som gav tillgång till sina ”Stationsrapporter”. Expertpanelen ger kvalificerad information till SVIVs 
medlemmar. 
 
Årets Svensk i Världen 
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Bertil Hult till "Årets Svensk i Världen 2006". Motiveringen löd: 
”Bertil Hult är en framstående representant för de svenskar i världen som vunnit stor framgång genom egen 
initiativrikedom, företagsamhet och stora arbetsinsatser. Han har med utgångspunkt i Sverige grundat och byggt 
upp det multinationella utbildningsföretaget EF som nu täcker nästan 100 länder. Grundtanken var att bryta ner 
språkbarriärer och överbrygga kulturgränser genom utbildning och resor. Detta initiativ har nu kommit ungdomar 
över hela världen till del. Bertil Hult har även engagerat sig i kampen mot illegala droger.(Mentor Foundation) och 
understött insatser för att bemästra dyslexi.” Priset utdelades vid årsmötet den 16 augusti.  
 
SVIVs Årsmöte, Ombudsmöte 
Den 16 augusti avhölls SVIVs Årsmöte i Almegasalen på Blasieholmen. Ett femtiotal medlemmar närvor. Vid mötet 
föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse. Styrelsen gavs ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2005. På valberedningens förslag valdes enhälligt styrelsens medlemmar enligt förteckning 
nedan. De avgående, Gunnila Masreliez-Steen, under lång tid vice ordförande, Björn Ström samt Bo Hjelt 
avtackades med stor värme för de enastående insatser de gjort under många år för Föreningen. Nyvalda var Urban 
Ahlin, riksdagsman och ordförande i utrikesutskottet, Salvatore Grimaldi, välkänd entreprenör och företagschef, 
Claes-Johan Geijer, vd Carnegie Luxemburg samt Johan Nilsson, SFS som studentrepresentant efter avgående 
Susanna Persson. Årsavgifterna fastställdes till samma belopp som hittills. Generalsekreteraren redovisade 
verksamheten. Ett antal andra frågor såsom pass och medborgarskapsfrågor berördes under ombudsmötet. Vid detta 
närvor ett tjugotal ombud från olika delar av världen jämte flertalet styrelsemedlemmar. Generalsekreteraren 
föredrog och konstaterade att ombudsfunktionen hade högsta prioritet i SVIVs arbete. Ett tjugotal nya ombud har 
rekryterats och ambitionen var fortsatt att öka detta antal, få representation på flertalet platser där det finns svenska 
kolonier, utse både ombud med anknytning till det svenska näringslivet och ombud med brett socialt nätverk. 
Ombudens uppgift att rekrytera nya medlemmar kräver att de kan visa vilken nytta SVIV gör för utlandssvenskarna. 
Vid mötet föreslogs att ”ombud” istället skulle kallas ”representant” och beslut fattades att titulaturen var valfri för 
innehavarna. 
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Konferensen ”Svenskarna i Världen – utmaningar, problem, möjligheter”                                                    
Denna hade en åhörarskara av bortåt 130 personer och långt fler hade nog haft intresse av vad som där avhandlades. 
Förmiddagen ägnades åt privatekonomiska spörsmål. De bästa experterna på skatter, pensioner, försäkringar och 
familjerätt kunde där lägga ut texten på ett sätt som uppenbart angick publiken att döma av de många frågorna. Detta 
ger mersmak. SVIV har traditionellt gett information och råd till dem som bor utomlands eller vill flytta ut från 
Sverige men även till dem som vill flytta tillbaka till det gamla hemlandet. Vi har utökat denna service på två sätt. Ett 
Forum om privatekonomi har startats på hemsidan. Där ges information och råd om pensioner, fonder, försäkringar, 
skatter och familjerätt samt allmänna frågor kring ut- och hemflyttning. Detta Forum är utan kostnad öppet för alla 
medlemmar i SVIV. En rad experter ger råd och information. Vidare arrangeras mindre seminarier i Stockholm om 
skatter, pensioner, försäkringar och familjerätt i samarbete med olika institutioner.  

Efter utdelning av SWEA/SVIV- stipendier fick Bertil Hult, ”Årets Svensk i Världen” sitt välförtjänta pris och höll 
ett livligt applåderat anförande om sin väg till framgång och sina synpunkter på internationell affärsverksamhet. 

Under eftermiddagen samtalade fem SVIV-ombud om gemensamma problem och om ombudens roll. Bl a 
rekommenderades att på större orter dessa samlar en lokal kommitté där olika åldrar, yrken, intresseinriktningar finns 
representerade. Dessa grupper skulle kunna diskutera utformningen av ett ”utlandssvenskarnas parlament”.  

Vi hade inbjudit fyra framstående politiker, Urban Ahlin, socialdemokraterna, ordförande utrikesutskottet i riksdagen 
och nybliven medlem av SVIVs styrelse, Gunilla Carlsson, ansvarig för utrikespolitik, Moderaterna, Cecilia 
Wikström, Folkpartiet, Maria Larsson, Kristdemokraterna. Alla betygade sitt intresse för utlandssvenskarna och 
deras viktiga roll och när generalsekreteraren då frågade om de kunde ställa upp som utlandssvenskarnas 
talespersoner i riksdagen blev svaret positivt! Frågor till politikerna gällde bl a: förenklade valprocedurer – allmänt ja 
till bättre villkor för brevröstning; beredskap att titta på möjligheten till röstning via internet; bättre villkor för att 
återfå svenskt, förlorat medborgarskap, många utlandssvenskar kanske ej vet att de missat återfå ett medborgarskap 
som förlorats före 2001- ja från flertalet särskilt i oppositionen, uppskov för reavinst vid husförsäljning – skall 
övervägas om gällande regler håller särskilt vad gäller retroaktivitet av nu införda nya regler, avskaffad 
förmögenhetsskatt – ja från oppositionen, kvalificerat av moderaterna och mer skeptisk hållning hos socialde-
mokraterna kris/katastrofhjälp skall gälla alla svenska medborgare ej blott de bosatta i Sverige – ja från alla med 
nyanser, bättre stöd för utlandssvenskarnas organisationer på samma sätt som i de nordiska länderna – kanske det! 
 
Indienkonferens 
Svenskar i Världens stora Indienkonferens lockade omkring 220 deltagare, till stor del  tack vare den digra och 
mångsidiga talarlistan. Alltifrån ambassadörer till affärsfolk talade för en intresserad och engagerad åhörarskara. På 
talarlistan stod Indiens ambassadör i Sverige, Deepa Wadhwa; Sveriges ambassadör i Indien, Inga Eriksson Fogh; 
Percy Barnevik; Kulturkonsulten Ann-Charlotte Suhkia; Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet; Klas 
Eklund,chefsekonom SEB; Michael Treschow, ordförande för Eriksson och Svenskt Näringsliv; B.N. Kalyani, CEO 
för Bharat Forge Ltd; Kai Hammerich, generaldirektör ISA och Christina Baines, vice vd för Indiska. Dessutom hölls 
paneldiskusisoner med ett tiotal representanter från svenska företag med verksamhet i Indien. Till de mest 
uppskattade föredragen hörde Percy Barneviks anförande om sin verksamhet för att mobilisera de fattiga genom att 
hjälpa dem till företagande och arbete. 
 
Kris och katastrofberedskap för svenskar i utlandet 
Under året har detta ämne diskuterats i medlemskretsen. Med UD har vi också samarbete om beredskap inför 
kommande kriser/katastrofer. I december 2005 samlade SVIV till möte mellan Föreningen, UD och ett antal större 
företag med betydande svensk utsänd personal. UD informerade om de ambitiösa nya satsningar som görs för att 
förstärka den statliga beredskapen att hjälpa svenskar utomlands vid framtida katastrofer. Företagen kunde ange vilka 
problem och möjligheter som de såg i att använda sina betydande resurser i framtida samarbete om dessa frågor. 
SVIV kunde visa hur vi och andra organisationer såsom SWEA kan hjälpa till lokalt i sådana situationer. 
Generalsekreteraren har deltagit i nya UD-seminarier i ämnet och propagerat för användning av SVIVs hemsida för 
kontakt. UD planerar egen hemsida för kontakt i kris/katastroflägen. Vår hemsida kan dock vara ett nyttigt 
komplement och vi skall fortsätta med kontaktskapandet UD-företagen/SVIV. Vidare kan vår hemsida, särskilt när 
den blir samlingspunkt för än flera utlandssvenskar, vara en utmärkt informationskälla och mötesplats i sådana lägen. 
Kontinuerlig kontakt hålls med berörda myndigheter. 
  
Förhandlingar med Regeringskansliet om villkor för utlandsutsända  
SVIVs generalsekreterare var tidigare ordförande i en arbetsgrupp som förutom Föreningen bestod av representanter 
för Svenskt Näringsliv och för ett antal större svenska företag. Denna grupp diskuterade med Regeringskansliets 
"Utlandsstationeringsgrupp" bestående av fem departement med Näringsdepartementet som ordförande. 
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Diskussionerna gällde villkor för utlandsutsänd personal inom näringslivet, främst socialförsäkring, 
arbetsgivaravgifter, arbetslöshetsförsäkring, samt svensk undervisning i utlandet. "Utlandsstationeringsgruppen" 
framlade under hösten 2004 en rapport som granskades av arbetsgruppen samt av SVIVs referensgrupp bestående av 
ett tjugotal större svenska företag. I rapporten fanns flera positiva besked. De gäller en konstruktiv attityd till 
finansiering av svenskundervisning, en beredskap att se över grundvalen för socialavgifterna så att vissa lönetillägg 
vid utlandsstationering undantas, en vilja att diskutera vidare i fråga om socialförsäkringarna och 
arbetslöshetsersättningen. SVIV och Svenskt Näringsliv skrev en gemensam inlaga till Regeringskansliet där 
rapporten välkomnades och regeringen uppmanades att gå vidare med konkreta beslut i den riktning som rapporten 
angav. Trots att Regeringskansliet upprepade gånger under hand antytt att rapportens slutsatser skulle leda till 
konkreta beslut om förbättringar i de där behandlade frågorna så har hittills inga som helst åtgärder vidtagits. 
Föreningen har upprepade gånger hänvänt sig till berörda departement utan att detta dock lett till något positivt 
resultat.  
 
Den europeiska samarbetsorganisationen Les Européens dans le monde 
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 mycket aktiva representant i Les Européens är ombudet Karine Henrotte, som är starkt 
engagerad i detta arbete. Generalsekreteraren avser söka öka sina insatser i denna organisation. 
 
Referensgrupp med näringslivet 
Denna grupp sammanträdde blott en gång då syftet att driva vidare begäran om en statlig utredning om 
utlandsrelaterade frågor (se ovan) ej har kunnat föras vidare. Föreningens Kontaktgrupp (organisationer med 
utlandsanknytning) sammanträdde några gånger under året för att utbyta allmäninformation om SVIVs och de andra 
organisationernas verksamhet. 
 
Remissvar 
Föreningen har avgivit remissvar (2006-08-09) på Socialstyrelsens rapport Beredskapen för att omhänderta personer 
med hemvist i Sverige vid stora olyckor och katastrofer utomlands (S2006/2961/HS)  
 
Individuell rådgivning till enskilda medlemmar 
Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar som ofta hänvisas till den av ambassader och andra 
utlandsmyndigheter. Frågorna gäller främst sociala och andra problem i samband med ut- och hemflyttning. 
 
Lobbyverksamhet 
SVIVs lobbyverksamhet innefattar kontakt främst med riksdagspartierna och med andra opinionsbildare. Där har 
drivits frågor såsom att brevröstningsregler i riksdagsval förbättras, förvärvsarbete för de s k medföljarna underlättas, 
det nya pensionssystemet görs om så att intjäning till det svenska pensionssystemet tillåts på bättre villkor för 
medföljare till svenska utlandsanställda. Vidare söker vi tillse att handläggningen av pensionsfrågor för svenskar i 
utlandet snabbas upp och gör hänvändelser om insatser för att förbättra svensk TVs täckning utomlands för 
utlandssvenskars räkning, dito för Sveriges Radios utlandssändningar. I flera av dessa frågor har vi kunnat notera 
konkreta framsteg. Denna verksamhet får annan karaktär genom att hemsidan blivit forum för åsiktsbildning i olika 
frågor. Av särskild betydelse blir det ”Utlandssvenskarnas Parlament” som samlas i augusti 2007. 
 
Medlemsförmåner 
SVIV gör ansträngningar för att få svenska företag att ge förmånliga erbjudanden till svenskar i utlandet, något som 
är till nytta både för våra medlemmar och för de svenska företagen. Det gäller försäkringar, juridisk hjälp, 
bankkontakter, resor. I detta arbete finns ett betydande inslag av insatser som tjänar att närma utlandssvenskar till 
Sverige såsom internetbaserade telefonarrangemang som radikalt minskar kostnaderna för kontakt med Sverige etc. 
På hemsidan finns ständigt nya erbjudanden och därtill värdefulla tips för utlandssvenskar. 
 
Värvningsresor  
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till New York, London, Paris, Genève 
och Zürich. Informationskanalen till ombud, företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i form av 
regelbundet återkommande Nyhetsbrev har fortsatt.  
 
Stipendier och feriebidrag 
Under året kunde föreningen genom bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela ut SEK 34 000 i feriebidrag 
och stipendier. Stort tack till dem som gjort detta möjligt! Vidare utdelades gemensamt med SWEA tre stipendier 
”Globala nomader” på vardera USD 2000. 
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Styrelse                                                                                                                                                                
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammansättning har varit följande (inom parentes anges 
när respektive mandatperiod utgår): 
 
Ulf Dinkelspiel ordförande (2007) 
Urban Ahlin (2009) 
Jerry Bergström (2009) 
Mariana Burenstam Linder, vice ordförande (2009) 
Michael Daun (2009) 
Claes-Johan Geijer (2009) 
Salvatore Grimaldi (2009) 
Jan Herin (2009) 
Jonas af Jochnick. (2007) 
Jonas Tallroth (2007) 
Johan Nilsson (2007) 
Örjan Berner Generalsekreterare  
Avgående vid årsmötet: 
Gunnila Masreliez-Steen, vice ordförande 
Bo Hjelt 
Susanna Persson 
Björn Ström 
 
Valberedning 
Till ledamöter av Valberedningen beslöt årsmötet att välja Mariana Burenstam Linder (Valberedningens ordförande 
efter Bo Hjelt), Christina Öfverholm-Moliteus, World Childhood Foundation (efter Agneta Nilsson) och Elisabet 
Zeller (omval), ombud Bern. 
 
Revisorer 
Till ordinarie revisor valdes vid årsmötet auktoriserade revisorn Hanna Mörtberg, Öhrlings Pricewater-
houseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant. 
 
Utvidgning av SVIVs ombudsnät 
SVIV fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät i utlandet. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är 
anknutna till något svenskt företag eller handelskammare och har ett brett socialt nätverk. På vissa orter finns flera 
ombud. Dels kan de ha olika bakgrund och kontaktkretsar, dels kan de ha nytta av att sinsemellan samråda om sina 
insatser. Föreningen har nu ca 90 ombud och har ambitionen att öka antalet till ca 100. 
 
Särskilda ungdomsombud 
Föreningen söker också skapa särskilda ungdomsombud i vår allmänna satsning att få in yngre medlemmar i 
Föreningens arbete, där särskilt den nya webbplatsen skall spela en roll. 
 
Personal 
Under året arbetade följande personal på kansliet: Generalsekreterare, Örjan Berner, Kjell Jansson (administration) 
och Ingrid Stake (ekonomi). Vidare har Anna Pensar varit behjälplig under konferensdagarna och Linda Persson med 
hemsidan. 
 
Ekonomi 
Föreningen uppvisade 2006, som ovan redovisats, ett positivt resultat, SEK 86 861 (2005 SEK -43 633). I övrigt 
hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning. 
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RESULTATRÄKNING Not 2006  2005   
 1      
FÖRENINGENS INTÄKTER       
Medlemsintäkter, annonser och handböcker     2 439 504      2 309 217   
Övriga intäkter        832 691          535 882    
Summa intäkter     3 272 195      2 845 099    
       
FÖRENINGENS KOSTNADER       
Medlemsservice, tidning och handböcker  -   1 240 436   -   1 155 466    
Övriga externa kostnader  -      987 018   -      792 402    
Personalkostnader 2 -      969 616   -      945 304    
Avskrivningar av inventarier 3 -        22 265   -        20 752    
Summa kostnader  -   3 219 335   -   2 913 924    
       
VERKSAMHETSRESULTAT          52 860   -        68 825    
       
FINANSIELLA INVESTERINGAR       
Ränteintäkter          34 001           25 192    
Summa resultat från finansiella investeringar          34 001           25 192    
      
Resultat efter finansiella poster           86 861   -        43 633    
      
ÅRETS RESULTAT          86 861   -        43 633    
      
      
      
BALANSRÄKNING Not 2006-12-31  2005-12-31   
 1     
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 3         11 267           20 250    
Summa anläggningstillgångar          11 267           20 250    
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar        255 202          269 478    
Övriga kortfristiga fordringar          46 355           55 569    
Förutbetalda kostnader          67 190           37 206    
Upplupna intäkter            3 855             1 769    
        372 602         364 022    
Kassa och bank     3 794 625      3 723 611    
Summa omsättningstillgångar     4 167 227      4 087 633    
       
SUMMA TILLGÅNGAR     4 178 494      4 107 883    
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2006-12-31  2005-12-31   
Eget Kapital       
Dispositionsfond     2 775 049      2 818 681    
Egna fonder 4       396 103         398 345    
Årets resultat          86 861   -        43 633    
Summa eget kapital     3 258 013  

 

   3 173 393  

  
      
KORTFRISTIGA SKULDER       
Leverantörsskulder        153 904         198 729    
Övriga kortfristiga skulder          30 170           20 836    
Upplupna kostnader        167 779          97 176    
Förutbetalda intäkter 5       568 628          617 749    
Summa kortfristiga skulder        920 481         934 490    
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     4 178 494      4 107 883    
       
Ställda panter  Inga  Inga   
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga   
      
 
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.  
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 Antal år   
Inventarier  5  5   
Datorer  3  3   
       
       
Not 2  Löner, andra ersättningar och sociala  2006  2005   
kostnader       
Löner och andra ersättningar:       
Generalsekreterare        231 040         226 200    
Övriga anställda        499 129         475 900    
Totala löner och ersättningar  730 169  702 100   
      
Sociala kostnader        238 279         241 549    
(varav pensionskostnader)         42 725          42 279    
Övriga personalkostnader            1 168             1 655    
Summa personalkostnader  969 616  945 304   
       
Under året har ca 100 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte      
redovisats i resultaträkningen       
       
       
Not 3  Inventarier  2006-12-31  2005-12-31   
Ingående anskaffningsvärden       112 055         123 218    
Årets förändringar:     
- Inköp          13 282            7 238    
- Försäljningar och utrangeringar -          3 924   -        18 401    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 121 413  112 055   
     
Ingående avskrivningar -        91 805   -        89 454    
Årets förändringar:     
- Försäljningar och utrangeringar           3 924           18 401    
- Avskrivningar -        22 265   -        20 752    
Utgående ackumulerade avskrivningar -110 146  -91 805   
     
Utgående restvärde enligt plan 11 267  20 250   
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Not 4  Egna fonder    2005-12-31 Ränta 2006 Utdelat 2006 2006-12-31  
Minnesfonder  (T Bladins, T Carlestams,  
N J Johnsons, E Nylanders   

  
 

och S Sundgrens fonder)       192 695          3 753  -          5 000  191 448   
Hj o E Johanssons fond        205 650          4 005  -          5 000  204 655  
Summa fonder       398 345          7 758  -        10 000  396 103  
   
    
    
Not 5  Förutbetalda intäkter    2006-12-31  2005-12-31   
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2007 (2006)       271 300         257 300    
Förutbetalda annonser        297 328         360 449    
       568 628  

 

      617 749   
 
  

      
Stockholm 2006-05-22 
 
 

 

 

 

  
      
      
  

 
Ulf Dinkelspiel                                                            Mariana Burenstam-Linder                                     Örjan Berner                    
Ordförande                                                                  Vice ordförande                                                      Generalsekreterare 
  

 
 
 

  
Urban Ahlin                                                                Jerry Bergström                                                      Michael Daun 
  
  

 
 
 

Claes-Johan Geijer                                                      Salvatore Grimaldi                                                  Jan Herin 
  
  
  

 
 

Jonas af Jochnick                                                        Johan Nilsson                                                         Jonas Tallroth 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har avgivits 2006-06- 
 
  

 
  
  

 
 Hanna Mörtberg 
 Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Föreningen för Svenskar i Världen 

Org nr 802003-6623 

 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning i Föreningen för Svenskar i Världen för år 2006. Det är styrelsen och 
generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.    

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren 
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt min bedömning inte handlat i strid med 
föreningens stadgar. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den 11 juni 2007 

 

 

Hanna Mörtberg  
Auktoriserad revisor  


