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Tid   Tisdagen den 18 augusti 2009 kl. 12.00 
 
Plats   Djurgårdsbrunns Värdshus, Stockholm 
 
 
Närvarande  Se bilaga 1. (Röstlängd) 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att Föreningens ordförande Ulf Dinkelspiel 
öppnas hälsade alla de närvarande välkomna. Ett särskilt tack riktas till det stora anta-

let deltagare, medlemmar som intresserade. 
Ordföranden förklarade därefter årsmötet öppnat. 
 

 
 

 § 2 
Val av mötes- De närvarande beslöt enhälligt att sittande ordförande skulle leda dagens 
ordförande möte. 
 Årsmötet beslöt 
 att utse ordförande Dinkelspiel att leda dagens förhandlingar, och 

att godkänna den utsända dagordningen (bil 2). 
 
 

 
§ 3 

Närvarolista Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 1). 
  
 
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats 
kungörande på föreningens hemsida www.sviv.se under maj 2009 samt i Svenskar i Värl-

den nr 2, 2009, som började distribueras den 19 maj.  
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 
 
 

§ 5 
Justeringsmän och Årsmötet beslöt utse medlemmarna Anne Christine Ankarcrona och Staffan 
protokollförare  Paues att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 Till protokollförare utsågs Kjell Jansson, SVIV: s kansli.  
 
 
 
 

http://www.sviv.se/
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§ 6 
Förvaltningsbe- Mötets ordförande inledde med att informera om styrelsens önskan att utöka 
rättelse och bokslut antalet ledamöter till 15. En utökning kräver ett extra årsmöte som förslagsvis 

kan hållas under oktober. Bakgrunden till utökningen är att föreningen, i rå-
dande ekonomiska klimat, behöver rekrytera personer med yrkeserfarenhet 
inom media och kommunikation. Avsikten är att ledamöterna i arbetsgrupper 
kommer att ta fram åtgärdsplaner för medial kommunikation, medlemsrekryte-
ring och företagsvärvning samt fondraising. 
Ordföranden överlämnade till generalsekreteraren, Karin Ehnbom Palmquist 

 att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen. (Verksamhets-
berättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida). 

 
 Generalsekreteraren summerade det gångna verksamhetsåret; 

• Vid årsmötet den 12 augusti 2008 avtackades avgående gen.sekr. 
Örjan Berner för sina fem år, 

• Årets Svensk i Världen blev hovsångerskan Ann Sofie von Otter, 
• Föreningen anordnade landskonferensen ”Sverige och Latinamerika”, 

som blev ett uppskattat heldagsseminarium med deltagare och repre-
sentanter från Brasilien, Chile och Mexico, 

• Föreningens hemsida fortsätter att utvecklas och har ca 27 000 an-
vändare spridda över hela världen, med bl. a ett mycket aktivt diskus-
sionsforum där allehanda sakfrågor motioneras. Ett annat instrument 
är bl a Interna klubbar, Länkarkiv och Landsidor, där lokala redaktörer 
erbjuds möjlighet publicera lokal information, 

• Föreningen har under året avgivit två remissvar angående förändring-
ar i Passlagen och Fingeravtryck i pass, 

• Individuell rådgivning till enskilda medlemmar. Frågeställningarna 
gäller företrädesvis sociala- och familjerättsliga frågor i samband med 
ut- och hemflyttning, 

• Lobbyverksamheten innefattar främst kontakter med riksdagspartier-
na, företrädare för departement och andra opinionsbildare, 

• Medlemsförmåner. SVIV söker aktivt efter svenska företag som kan 
ge förmånliga erbjudanden till svenskar i utlandet, som försäkringar, 
juridisk vägledning, bank och resor, 

• Generalsekreteraren företog värvningsresor till Schweiz, Ukraina och 
USA, 

• Stipendier och feriebidrag kunde genom enskilda bidrag och stiftelser 
utdelas till ett värde av 5 000 kr. Ett stort tack riktas till dem som gjort 
detta möjligt, 

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden, samt 
ett extra årsmöte för att fastställa en stadgeändring rörande ålders-
gräns för styrelseledamöter, 

• Valberedning. Till ledamöter i valberedningen beslöt årsmötet omvälja 
Mariana Burenstam Linder, ordförande, Christina Öfverholm Moliteus 
och Elisabet Zeller, 

• Revisorer. Till ordinarie revisor omvaldes Andreas Mattsson, med Le-
ornard Daun som suppleant. Båda representerar Pricewaterhouse-
Coopers, 

• Ombud. SVIV fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät, 
• Ungdomsombud. Föreningen försöker också skapa särskilda ung-

domsombud för att ta deras intresse tillvara, 
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• Personal. Kansliet har bemannats med gen.sekr. Karin Ehnbom 
Palmquist, kanslichef Kjell Jansson, ekonomiassistent Ingrid Stake 
samt redaktör Andreas Hermansson, 

• Resultat- och balansräkning (bil 3) har publicerats på Svenskar i Värl-
dens hemsida i maj 2008, samt fanns tillgänglig i möteslokalen. 

  
 

Årsmötet beslöt 
att godkänna förvaltningsberättelsen. 

 
 
 

§ 7 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 3), undertecknad av revisor Andreas Mattsson den 

30 juni 2009, som publicerats på Svenskar i Världens hemsida samma dag, 
föredrogs i sina huvuddelar. 

 
 
 

§ 8 
Fastställande av På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 
Balansräkning att fastställa resultat och balansräkningen, som per den 31 december 

2008 omslöt 3 267 975 kronor. 
  

 
 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 
 
 
 
 § 10 
Förslag till stadge- Ordföranden återknöt till § 6 om förslag till stadgeändring av § 11 angående  
ändring  antalet ledamöter samt dess mandatperioder. Beslut om stadgeändring kan 

endast fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordina-
rie, hållna med minst två veckors mellanrum. För sådant beslut krävs vid vart-
dera tillfället att förslaget biträdes av minst tre fjärdedelar av de avgivna rös-
terna. 

 
Nuvarande lydelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av föreningen 
vid ordinarie årsmöte. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter; föreningens ordförande, tillika ordfö-
rande i styrelsen, ytterligare tio ledamöter valda av årsmötet samt föreningens 
generalsekreterare som är självskriven ledamot i styrelsen. 
Styrelseledamöternas mandatperiod är tre år. Varje år utses tre ledamöter för 
en kommande treårsperiod. 
Föreningens ordförande väljs av årsmötet för en period av tre år. Styrelsen ut-
ser inom sig en vice ordförande. 
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Föreslagen lydelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av föreningen 
vid ordinarie årsmöte. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Styrelsen består av minst tolv och högst femton ledamöter valda av årsmötet. 
Föreningens generalsekreterare är självskriven ledamot av styrelsen. 
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig en vice ord-
förande. 
Styrelseledamöternas mandattid är tre år och kan förlängas med ett år i taget. 
 
Ordföranden föreslog vidare att ett extra årsmöte skulle avhållas under okto-
ber månad i anslutning till ett ordinarie styrelsemöte. 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget 
Att vid två på varandra följande årsmöten ändra § 11 i stadgan angående 

antalet ledamöter i styrelsen samt dess mandatperioder. 
 
 
 

§ 11 
Val av styrelse- Redovisades mandatperioder för nuvarande ledamöter enligt följande: 
ledamöter Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2010 

Mariana Burenstam Linder, vice ordf., till och med 2009 
Karin Ehnbom Palmquist, generalsekreterare, tillträdde dec 2008 
Michael Daun, till och med 2009 
Claes-Johan Geijer, till och med 2009 
Salvatore Grimaldi, till och med 2009 
Hanna Hallin, till och med 2009 
Jan Herin, till och med 2009 
Dag Klackenberg, till och med 1011 
Barbro Sachs Osher, till och med 2010 
Göran Sjödin, till och med 2010 
Steve Trygg, till och med 2011 
 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet  

 att omvälja Mariana Burenstam Linder för en tid av ett år till 2010 
 att omvälja Michael Daun för en tid av ett år till 2010 
 att omvälja Claes-Johan Geijer för en tid av ett år till 2010 
 att omvälja Salvatore Grimaldi för en tid av ett år till 2010 
 att omvälja Jan Herin för en tid av ett år till 2010 
 att omvälja Hanna Hallin, som ungdomsombud för en tid av ett år till 2010 
 
 att invälja Anna Belfrage, Senior Advisor, KreabGavinAnderson, för en tid 

av tre år till 2012 
 att invälja Helena Stålnert, Informationsdirektör SSAB, för en tid av tre år 

till 2012 
 att invälja Olle Wästberg, Generaldirektör, Svenska Institutet, för en tid av 

tre år till 2012 
 
 
 
 
 



FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN                  PROTOKOLL 5(6) 
ÅRSMÖTE 2009-08-18 

 Styrelsens mandatperioder för de kommande åren enligt beslut: 
 
 Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2010 
 Mariana Burenstam Linder, vice ordf., till och med 2010 
 Anna Belfrage, till och med 2012 
 Michael Daun, till och med 2010 
 Claes-Johan Geijer, till och med 2010 
 Salvatore Grimaldi, till och med 2010 
 Hanna Hallin, till och med 2010 
 Jan Herin, till och med 2010 
 Dag Klackenberg, till och med 2011 
 Barbro Sachs Osher, till och med 2010 
 Göran Sjödin, till och med 2010 
 Helena Stålnert, till och med 2012 
 Steve Trygg, till och med 2011 
 Olle Wästberg, till och med 2012 
 
 
 

§ 12 
Val av revisor Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Andreas Mattsson på Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers med Leonard Daun som suppleant. 
 
Årsmötet beslöt  
att för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor  
 välja auktoriserade revisorn Andreas Mattsson med auktoriserade 

revisorn Leonard Daun som suppleant. 
 
 
 
 § 13 
Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
Valberedning att invälja Claes-Johan Geijer som valberedningens ordförande 
 att omvälja Christina Moliteus samt 

att omvälja ombudet Elisabet Zeller. 
 
 
 

§ 14 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften på nuvarande nivå (en höjning skedde senast 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 generalsekreteraren. 
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 § 15 
Övriga inkomna  Inga skriftliga eller muntliga frågor har inkommit. 
 
 
 
Mötet avslutas § 16 
 Mötesordförande riktade ett varmt tack till kansliets personal för deras arbets-

insatser och tackade därefter mötesdeltagarna. 
Därefter hälsandes alla välkomna till årets lunch med utdelning av utmärkel-
sen Årets Svensk 2009 till doktor Hans Blix. 
 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Ulf Dinkelspiel                      Staffan Paues   Anne Christine Ankarcrona 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd bilaga 1 
Dagordning bilaga 2 
Förvaltningsberättelse bilaga 3 
Balansräkning bilaga 3 
Revisionsberättelse bilaga 4 


