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Tid   Tisdagen den 18 augusti 2010 kl. 12.00 
 
Plats   Moderna Museet, Stockholm 
 
 
Närvarande  Se bilaga 2. (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, såväl medlemmar som andra 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 1). 
 

    
§ 3 

Närvarolista Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 2). 
  
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats 
kungörande på föreningens hemsida www.sviv.se under maj 2010 samt i tidskriften Svens-

kar i Världen nr 2, 2010, som började distribueras den 19 maj.  
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

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

 
§ 6 

Verksamhetsbe- Mötets ordförande inledde med att informera om föreningens kärva ekonomi.  
rättelse och bokslut Det gångna året har präglats av besparingar och sträng kostnadsbevakning. 
 Föreningens tidning genomgår ett stålbad då annonsintäkterna nära nog hal-

verades under verksamhetsåret. En översyn av produktions- och distributions-
leden har gjorts och styrelsen kommer under hösten att fatta beslut om fortsatt 

http://www.sviv.se/
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utgivning. En enkät med frågor om elektronisk tidning kommer bl a att skickas 
ut till läsekretsen. 

 Ordföranden tillade dock sammanfattningsvis att intäkterna från tidningen har 
återhämtat sig betydligt under 2010, likväl har generalsekreterarens medlems-
värvning både bland företag och enskilda givit resultat. 

 
Ordföranden överlämnade därefter till generalsekreteraren, Karin Ehnbom 
Palmquist att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen. 
(Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida). 

 
 Generalsekreteraren sammanfattade det gångna verksamhetsåret; 

• Till Årets Svensk i Världen utsågs doktor Hans Blix 
• Föreningen anordnade ’Utlandssvenskarnas Parlament’ med stort 

deltagarantal 
• Föreningens hemsida fortsätter att utvecklas och har dryga 30 000 

användare spridda över hela världen, med bl. a ett mycket aktivt dis-
kussionsforum 

• Föreningen har avgivit remissvar på utredningen om svenska kyrkan i 
utlandet, ”Utlandskyrkans struktur och Delaktighet” 

• 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, 

• Föreningen har aktivt värvat nya ombud att biträda den enskilde med 
råd och dåd. Antalet är nu 110 personer runt om i världen. Därtill av-
sätts tid och resurser för att engagera ungdom via Internet och Face-
book 

• Generalsekreteraren företog värvningsresor till Bryssel, Bern, Berlin, 
Malta, Kapstaden, Johannesburg, Pretoria och Gaborone. Föreningen 
deltog också i mässan ’Utlandsbosättning’ i Globen för att informera 
om vår verksamhet 

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden 
• Valberedning. Till ny ordförande i valberedningen beslöt årsmötet 

utse Claes-Johan Geijer. Till ledamöter i valberedningen omvaldes, 
Christina Öfverholm Moliteus och Elisabet Zeller 

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

• Personal. Kansliet har bemannats med gen.sekr. Karin Ehnbom 
Palmquist, kanslichef Kjell Jansson, ekonomiassistent Ingrid Stake till 
och med december 2009, därefter Katarina Färdig, samt redaktör 
Andreas Hermansson 

• Resultat- och balansräkning (bil 3) har publicerats på Svenskar i Värl-
dens hemsida i maj 2010, samt finns tillgänglig i möteslokalen. 

  
Årsmötet beslöt 
att godkänna verksamhetsberättelsen. 
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§ 7 

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 3), undertecknad av revisor Andreas Mattsson den 
10 juni 2010, 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 

2009 omslöt 2 640 631 kronor. 
  

 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 
 
 
 § 10 
Förslag till stadge- Ordföranden informerade om lagändring med borttagandet av kravet på att  
ändring anlita ”auktoriserade revisorer” till föreningar och organisationer. I anledning 

därav föreslår styrelsen en ändring av §19 ”Revisorer”.    
 Beslut om stadgeändring kan endast fattas vid två på varandra följande års-

möten, varav ett ska vara ordinarie, hållna med minst två veckors mellanrum. 
För sådant beslut krävs vid vartdera tillfället att förslaget biträdes av minst tre 
fjärdedelar av de avgivna rösterna. 

 
Nuvarande lydelse 
”För att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer fö-
reningen vid ordinarie föreningsmöte minst en revisor och en revisorssupple-
ant. Revisorerna ska vara auktoriserade. 
Revisorerna ska beredas tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning. 
Revisorerna ska senast den 30 april över sin granskning avge skriftlig berät-
telse vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.” 
 
 
Föreslagen lydelse 
”För att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer fö-
reningen vid ordinarie föreningsmöte minst en revisor och en revisorssupple-
ant. 
Revisorerna ska beredas tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning. 
Revisorerna ska senast den 30 april över sin granskning avge skriftlig berät-
telse vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.” 
 
Ordföranden föreslog årsmötet att anta föreslagna stadgeändring och att vid 
nästa ordinarie årsmöte 2011 finalisera beslutet om stadgeändring 
 
 
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget 
Att vid två på varandra följande ordinarie årsmöten ändra § 19 i stadgan 

angående val av revisorer till den föreslagna lydelsen. 
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§ 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 2010 
Karin Ehnbom Palmquist, generalsekreterare, tillträdde dec 2008 
Anna Belfrage, för en tid av tre år 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 för en tid av tre år till och med 2012 
Steve Trygg, till och med 2011 
Olle Wästberg för en tid av tre år till och med 2012 
 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet  

 att omvälja Ulf Dinkelspiel för en tid av ett år till 2011 
 att omvälja Michael Daun för en tid av ett år till 2011 
 att omvälja Claes-Johan Geijer för en tid av ett år till 2011 
 att omvälja Hanna Hallin, som ungdomsombud för en tid av ett år till 2011 
 att omvälja Barbro Sachs Osher för en tid av ett år till 2011 
 att omvälja Göran Sjödin för en tid av ett år till 2011 
 
 att invälja Kai Hammerich, KA Foreign Investment Corp AB, för en tid av 

tre år till 2013 
 att invälja Janerik Larsson, vice VD Svenskt Näringsliv, för en tid av tre år 

till 2013 
 
 
 Ordföranden riktar ett stort tack till de avgående ledamöterna, Mariana Buren-

stam Linder, Jan Herin och Salvatore Grimaldi, och understryker särskilt deras 
engagemang och idérikedom i styrelsearbetet med att forma en solid och aktiv 
verksamhet för föreningen. 

  
 Ett varmt välkommen uttalades också till de nya ledamöterna Kai Hammerich, 

med ett förflutet som Generaldirektör för Invest in Sweden under många år, 
och Janerik Larsson, vice VD på Svenskt Näringsliv. Båda ledamöterna har 
också ett förflutet inom journalistiken, vilket kan komma till nytta i dagens me-
diaorienterade värld. 

 
 
 Styrelsens mandatperioder för de kommande åren enligt beslut: 
 
 Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2011 
 Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare 
 Anna Belfrage, till och med 2012 
 Michael Daun, till och med 2011 
 Claes-Johan Geijer, till och med 2011 
 Kai Hammerich, till och med 2013 
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 Hanna Hallin, till och med 2011 
 Janerik Larsson, till och med 2013 
 Dag Klackenberg, till och med 2011 
 Barbro Sachs Osher, till och med 2011 
 Göran Sjödin, till och med 2011 
 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 omvälja 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. 
 
 Styrelsen föreslog vidare att inrätta en ny medlemskategori, ”Ständiga med-

lemmar”, med en engångsavgift på 10 000 SEK. Bakgrunden till förslaget är 
att det tidigare funnits en sådan medlemskategori, som nu endast har ett fåtal 
medlemmar kvar. Vidare att denna grupp genom sitt bidrag bättrar på före-
ningens ekonomi. 

 
 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
 Att inrätta en ny medlemskategori ”Ständiga medlemmar” med en en-

gångsavgift på 10 000 SEK. 
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 §15 

Föreningens Presenterade ordföranden föreningens nye projektansvarige Johannes Dani-
el- 

Undomssatsning sson, som kommer att ansvara för rekrytering och strategi kring ungdomsfrå-
gor. Bland annat har ungdomsombud rekryterats samt öppnats en egen sida 
på Facebook för att engagera ungdomar till föreningen. 

 § 16 
Övriga inkomna  Ordförande riktade ett varmt och hjärtligt tack till ombuden Stina Vasu, Indien,  
frågor Marianne Ayadi, Tunisien, Claes Ankarcrona, Schweiz, samt Gunilla Malm-

qvist (ej närvarande), Sydafrika, som valt att efter mångårigt föreningsarbete 
avgå. Ombudens verksamhet i olika länder är  till ovärderlig hjälp med att 
synliggöra vår verksamhet samt att bistå den enskilde. De närvarande av-
tackades med blommor och ett diplom. 

 
 Ordförande riktade också sitt varma tack till kansliets personal som under 

ledning av generalsekreteraren på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sina uppdrag. 
 
 
Mötet avslutas § 17 
 Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet och hälsades alla väl-

komna till årets lunch med den efterföljande separatvisningen av den ameri-
kanske konstnären Ed Ruscha. 
 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Ulf Dinkelspiel                      Staffan Paues    Elisabet Zeller 
Ordförande 
 
 
 
 
 Bilagor: 

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


