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Tid   Torsdagen den 19 augusti 1999 kl 09.00 
 
Plats   SAFs Stora hörsal, Blasieholmsgatan 5, Stockholm 
    
   § 1 
 
Val av mötes-  Årsmötet inleddes med att Föreningens ordförande Ove Heyman 
ordförande  hälsade de närvarande välkomna, varefter årsmötet beslöt  
 

att utse Lennart Reuterswärd till ordförande för dagens 
förhandlingar. 

     
§ 2 

 
Närvarolista Deltagarförteckning upprättades för eventuell omröstning.  
bilaga 1 
  

§ 3 
 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats i 
kungörande Svenskar i Världen nr 3/99 samt på föreningens hemsida www.sviv.se. 

Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 
    
   Till föredragningslistan tillades två punkter. Som punkt 14 fastställande 

av medlemsavgifter för nästa år, och som punkt 15 övriga ärenden 
med en presentation av SVT Europa samt aktuella frågor som Före-
ningen avser driva de närmaste åren. 

 
§ 4 

 
Justeringsmän Lena Fryksmark af Petersens och Kerstin Gustafsson utsågs att jämte 

mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 5 
 
Årsberättelse Mötets ordförande överlämnade ordet till Föreningens general- 
och bokslut sekreterare Christer Jacobson. Årsberättelsen, resultat- och 
bilaga 2 balansräkning hade publicerats på Svenskar i Världens hemsida den 5 

maj 1999. 
 
Christer Jacobson redogjorde för hur kansliet arbetat ”inifrån och ut” 
med att rationalisera verksamheten. Detta har inneburit en del upp-
sägningar bl a av en konsult, ett kontorsrum och tidningsprenumera-
tioner. Slopande av medlemskort har sparat omkring 90 000 kronor och 
genom att generalsekreteraren själv lagt ner arbete på att göra om 
hemsidan har 300 000 kronor sparats. Rationaliseringarna har gjorts 
möjliga genom hårt arbete från både kansliets personal och styrelse-
ledamöterna. På ett policymöte under hösten 1998 beslöt styrelsen att 
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huvudbudskapen att bevaka, påverka och informera skulle kvarstå och 
att ett utökat samarbete med näringslivet skulle ingås. En referens-
grupp har tillsatts bestående av Christer Jacobson och Karl Miiro i Fö-
reningens styrelse samt ett 30-tal representanter från Föreningens 
större företagsmedlemmar. Denna referensgrupp träffas två gånger per 
år. Grundtanken är att Svenskar i Världen också ska driva frågor som 
är viktiga för näringslivet. Företagen har insett att det är viktigt att Fö-
reningen finns som representant för de cirka 300 000 utlands-
svenskarna. Rationaliseringarna på kansliet, styrelsens arbete och 
samarbetet med näringslivet har lett till ett överskott om cirka 400 000 
kronor för 1998. 
 
Under 1999 kommer Föreningen att allt mer rikta sig till ungdomar. Det-
ta har lett till att Claes Nyberg som tidigare varit ordförande i Sveriges 
Förenade Studentkår (SFS) och student vid KTH blivit utsedd till styrel-
seledamot. 
 
Till ombuden har två enkäter skickats ut från kansliet för att få reda på 
vilket stöd de behöver från kansliet. Ett av resultaten blev presenta-
tionsmaterial av Föreningen, vilket tillsändes alla ombud. 
 
Verksamhetsberättelsen föres som bilaga till protokollet. 
 
Årsmötet beslöt 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
§ 6 

 
Revisions- Revisionsberättelsen infördes på Svenskar i Världens hemsida 
berättelse den 5 maj 1999 och lästes upp av generalsekreterare Christer 
bilaga 3 Jacobson. Revisionsberättelsen föres som bilaga till protokollet. 
 
 Årsmötet beslöt 
 
 att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 

§ 7 
 
Fastställande av På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet   
balansräkning  
 att fastställa balansräkningen, som per den 31 december 1998 

 omsluter 2 601 165 kronor. 
 
§ 8 

 
Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
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 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning. 
 

§ 9 
 
Stadgeändring Styrelsen hade föreslagit att antalet styrelseledamöter skulle utökas 

från tio till tolv bland annat för att få med en ungdomsrepresentant. 
 

 att bevilja förslaget med ett definitivt fast beslut vid extra årsmöte 
som avhålles den 8 oktober 1999 klockan 14.00 på Rutger 
Barnekows kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

 
 § 10 
 
Val av styrelse- Bo Hjelt meddelade att de båda styrelseledamöterna Lena 
ledamöter Wallensteen och Tord Cederlund beslutat sig för att avgå från styrel-

sen. I stället föreslog valberedningen att välja in Ingrid Karlsson och 
Claes Nyberg som ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Tom 
Wachtmeister för en period av tre år. 

 
På valberedningens förslag beslöt årsmötet  

   
att för en period av tre år till styrelsen omvälja Tom Wachtmeister 

och att Ingrid Karlsson och Claes Nyberg inväljes som nya 
styrelseledamöter. 

 
   Årsmötet tackade styrelsen för det arbete som den utan ersättning 
                                  lägger ner på Föreningen. Ove Heyman tackade särskilt Lena 

Wallensteen och Tord Cederlund för deras fantastiska insatser genom 
åren. 

 
§ 11 

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

Öhrlings Coopers & Lybrand 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 
 
Valkommitté Årsmötet beslöt  
  
 att till ledamot i valkommitté omvälja Agneta Nilsson och  
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 att  till sammankallande ledamot av valkommittén omvälja 
  Lennart Eckerberg samt 
  
 att till protokollet föra att styrelsens representant i valkommittén 

 alltjämt skall vara Bo Hjelt. 
 
 § 13 
 
Väckta frågor Inga väckta frågor har inkommit till Föreningen. 
 
 § 14 
 
Årsavgifter På styrelsens förslag beslöt årsmötet att behålla medlemsavgifterna 
 oförändrade för 2000 med det undantaget att istället för ungdom införa 

studeranderabatt mot uppvisande av någon form av bevis att man är 
student och inskriven vid någon skola, det vill säga: 

 
 att för enskild medlem SEK 400 
  för makar/sambor SEK 500 
  för student SEK 200 
 
 att juridiska personer skall betala minimum 10 x avgiften för  en-

skild medlem. 
 

§ 15 
 
Övriga frågor Generalsekreterare Christer Jacobson inledde med att redogöra för 

rationaliseringen på kansliet som varit möjlig genom kompetent perso-
nal. Hemsidan har fått mycket beröm trots att den endast kostat 5 000 
kronor för extern konsult. Produktionskostnaden av en hemsida som 
Svenskar i Världens beräknas enligt expertis uppgå till cirka 
400 000 kronor. 

 
 Tidningen blir allt bättre tack vare den grafikiska formgivaren Eva Nor-

lin och journalisterna Tove Gyllenstierna och Lena Fryksmark af Peter-
sens. En redaktionskommitté har bildats bestående av Christer Jacob-
son, styrelseledamot Björn Ström, Urban Hedborg som står för annons-
försäljningen samt Tove Gyllenstierna och Lena Fryksmark af Peter-
sens. Denna kommitté träffas inför varje nummer för att diskutera tid-
skriftens innehåll och ekonomi. 

 Antalet medlemmar i Föreningen uppgår i dagsläget till 3 586 personer. 
Generalsekreteraren trodde inte att detta antal kan ökas nämnvärt ef-
tersom flera är enskilda medlemmar som är utsända för företag som 
betalar medlemskapet. När företaget upphör att betala förlänger de inte 
själva medlemskapet. Föreningsformen håller på att dö ut i stället ökar 
nätverksformen alltmer. Detta har lett till att Föreningen ”friat” till SWEA 
i början av 1999. Oförbindliga diskussioner har inletts med SWEA om 
ett fördjupat samarbete, helst ett samgående. Svenskar i Världen är of-
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ficiellt remissorgan i alla frågor som rör utlandssvenskarna. Detta har 
SWEA nytta av. Debattartiklar, lobbying och samarbete med näringsli-
vet är andra viktiga saker som Föreningen ägnar sig åt och som SWEA 
kan dra nytta av. SWEA å sin sida kan mycket som Svenskar i Världen 
saknar och är i stort behov av, bland annat ett oslagbart nätverk utom-
lands. Svenskar i Världen avstår gärna sitt namn för SWEA som även 
kan uttalas Swedes Abroad. Organisationen skulle få 10 000 medlem-
mar som får betydligt större tyngd. Tiden får dock bestämma takten för 
eventuell samman-slagning. Christer Jacobson kommer att närvara vid 
SWEA:s Europa-möte i London i oktober. Ett samarbete i form av en 
pensionsgrupp har redan inletts och omfattar pensioner och medföljan-
deproblematiken. 

  
 Kerstin Velander, ombud för Svenskar i Världen och ordförande för 

SWEA International, uttryckte sin beundran för Föreningens insatser 
och såg fram mot ett fördjupat samarbete mellan SWEA och Svenskar i 
Världen, vilket nu inleds när det gäller pensionsfrågorna för medföljan-
de. Velander hälsade Christer Jacobson välkommen till SWEA:s möte i 
London i oktober, men underströk att det enligt hennes mening inte var 
realistiskt att på nuvarande tidpunkt diskutera en sammanslagning av 
de bägge föreningarna. 

 
 Christer Jacobson fortsatte sin föredragning med att beskriva hur tek-

niken utvecklats vidare på kansliet. Medlemsregistret har lagts om och 
håller på att bearbetas för att bli mer användarvänligt och effektivare att 
hantera. 

  
 Inför år 2000 kommer Föreningen att inrätta två stipendier à 10 000 

kronor vardera. Det ena skall delas ut till student som är i början av 
sina studier och det andra till student som håller på med sitt examens-
arbete. Närmare kriterier för dessa stipendier kommer att utarbetas av 
styrelseledamot Claes Nyberg och Katarina Färdig från kansliet till-
sammans med representant från SACO. Vidare kommer en student-
försäkring att utarbetas för de cirka 30 000 studenterna som studerar 
utomlands. 

 
 Lennart Berner, Belgien, undrade varför marknadsföringen av Svens-

kar i Världen inte gett bättre resultat vad gäller medlemsstatistiken med 
tanke på att det finns omkring 300 000 utlandssvenskar. Han undrade 
vad vi gör för fel. 

 
 Christer Jacobson svarade att enkäter som gjorts visar på att många 

svenskar flyttar ut för gott och/eller gifter sig med någon av annan na-
tionalitet och därmed inte tycker sig ha något behov av Föreningen. 
Många är dessutom med i ett antal lokala klubbar, vilka är tuffa konkur-
renter till Föreningen. Generalsekreteraren kommer dock att genomfö-
ra rekryteringsresor i Europa med början i höst i syfte att marknadsföra 
Föreningen och värva medlemmar. 
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Björn Ström, styrelseledamot, påpekade att den nya pensionsordning-
en är en stor fråga för främst kvinnor både utlandssvenskor och hem-
masvenskor. Den nya pensionsordningen innebär bland annat att man 
måste ha 40 intjänandeår i Sverige för att få pension. Dessutom borde 
man verka för giftorätt i pensionen. Även medföljande män berörs av 
systemet. 

 
 Karl Miiro, styrelseledamot, ansåg att ett av skälen till att Föreningen 

inte har fler medlemmar är att vi inte är tillräckligt aktiva på fältet. Det 
krävs aktiviteter och här kommer ombuden in som viktiga personer 
som kan ordna möten kring specifika teman. 

 
 Christer Jacobson instämde och påpekade att det är bland annat därför 

som SWEA är viktig som samarbetspartner. 
 
 Kerstin Velander, ombud Frankrike och ordförande SWEA Inter-

national, menade att ett bra steg i rätt riktning är den rabatt på med-
lemsavgiften som Svenskar i Världen ger till alla SWEor. Flera har på 
så sätt blivit medlemmar och det bevisar också att SWEA behöver 
SVIV. 

 
 Riffa Hänninen från SVT Europa informerade om möjligheterna att se 

svensk TV ute i Europa. 
 
 Ove Heyman, styrelseordförande, framförde styrelsens och Förening-

ens tack till generalsekreterare Christer Jacobson och personalen som 
med stor kraft och energi fört Föreningen framåt. Han uttryckte fullt för-
troende för Christer Jacobsons vidare arbete och var övertygad över 
att de kommande resorna skall leda till mer positivt inför framtiden. 

 
§ 16 

 
Avslutning  Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Katarina Färdig 
 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________       __________________ 
Lennart Reuterswärd,        Lena Fryksmark af Petersens         Kerstin Gustafsson  
mötets ordförande 
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Bilagor: 
 
§ 2      Närvarolista 
§ 5 Verksamhetsberättelse 
§ 6 Revisionsberättelse 


