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Tid   Onsdagen den 20 augusti 2012 kl. 12.00 
 
Plats   Operaterrassen, Stockholm 
 
 
Närvarande  Se bilaga 2. (Röstlängd) 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Michael Treschow 
öppnas hälsade det dryga 70-talet medlemmar varmt välkomna. 

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 Treschow att leda dagens förhandlingar, och 

att godkänna den utsända dagordningen (bil 1) med omkastning av §§ 7 
och 8. 

 
    

§ 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 2012 samt i den digitala tid-

skriften Svenskar i Världen nr 2, 2012, som distribuerades den 28 juni.  
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 5 
Justeringsmän och Årsmötet beslöt utse medlemmarna Gita Paterson, Paris, och Ulf Grufman, 
protokollförare   Upplands Väsby, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 Till protokollförare utsågs Kjell Jansson, SVIV: s kansli.  

 
 
§ 6 

Verksamhetsbe- Mötets ordförande inledde med att informera om föreningens fortsatta åter- 
rättelse och bokslut hämtning av den svaga  ekonomin. Föreningen har därför ägnat 

mycken tid åt kostnadsbesparande åtgärder samt styrelsen inlett diskussioner 
om en förändrad inriktning av föreningens verksamhet. 

http://www.sviv.se/
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Ordföranden överlämnade därefter ordet till generalsekreterare Karin Ehn-
bom- Palmquist att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen. 
(Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida). 

 
• Medlemsvärvning ”Reach out 2011”; i vilken ombuden engagerades. 
• Antalet företagsmedlemmar är oförändrat, några nya föreningar och 

handelskamrar har tillkommit, medan antalet enskilda medlemmar, 
trots föreningens ansträngningar, minskat något. 

• En ny kategori av ständiga medlemmar/benefactors har introducerats 
med en avgift på 10 000 SEK för livstidsmedlemskap. Sex personer 
har beslutat sig för att på detta sätt stödja föreningen. 

• Genom att vidga medlemskapet att omfatta fler organisationer, före-
ningar och handelskamrar i utlandet kan föreningen bli än mer repre-
sentativ som lobbyorganisation och språkrör för utlandssvenskarna. 

• Under året har föreningen avgivit två remissvar till finansdepartemen-
tet om ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012” om bl a 
SINK-skatten, och till utrikesdepartementet om ”Utrikesförvaltning i 
världsklass, slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen”. 

• Medlemstidningen, som uppskattas mycket av medlemmarna, men in-
te bär sina kostnader kommer under 2012 att delvis distribueras digi-
talt. Dels nås fler av tidningen, dels hålls produktions- och distribu-
tionskostnaderna nere. 

• I anslutning till årsmötesdagen anordnades en Ombudsträff för dis-
kussion och information med dessa för föreningen viktiga kontaktper-
soner. 

• Årsmöte avhölls den 17 augusti 2011 på Grand Hotel. Vid mötet av-
tackades avgående ordförande Ulf Dinkelspiel samt ledamöterna Olle 
Wästberg, Göran Sjödin och Hanna Hallin. Till ny ordförande valdes 
Michael Treschow. På kvällen anordnades en klassisk konsert av 
unga musiker. Konserten möjliggjordes genom bidrag från Robert och 
Jonas af Jochnick, tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i 
Världen. 

• Årets Svensk i Världen 2011, Dr. Peter Wallenberg, korades. Priset 
överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria i samband med års-
möteslunchen. 

• Utlandssvenskarnas Parlament. Det tredje parlamentet avhölls den 18 
augusti 2011 i Näringslivets Hus med över 200 deltagare. Sex arbets-
grupper tog fram resolutionsförslag inom områdena; ”Utlandssvens-
karna och Sverige, villkor vid ut- och hemflytt”, ”Kultur och informa-
tion”, ”Skatter, pensioner och försäkringar”, ”Medborgarrättsfrågor”, 
”Skola och högre utbildning”, ”Forskning och ungdomsfrågor”. Dagen 
avslutades med mottagning på UD, där utrikesministern höll ett anfö-
rande. Resolutionerna har överlämnats till utrikesministern samt till-
ställts övriga berörda myndigheter. 

• Boken ”Utvandrare.nu” presenterades vid parlamentet. Boken är för-
fattad av Ewa Hedlund på uppdrag av föreningen. Boken kan erhållas 
kostnadsfritt från föreningen. 

• Hemvändargruppen har bildats under ledning av styrelseledamoten 
Staffan Paues med syfte att uppmärksamma svenska myndigheter 
och opinionsbildare på de ca 20 000 svenskar som varje år återvän-
der till Sverige. Gruppen har uppvaktat migrationsminister Tobias Bill-
ström. 
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• Föreningens hemsida, www.sviv.se, fortsätter att utvecklas tekniskt 
och innehållsmässigt. 

• Kontakter med media är viktiga och kansliet har under året tagit emot 
ett ökande antal förfrågningar från media i samband med internatio-
nella händelser som berör svenskar i utlandet. 

• Föreningen tillhandahåller individuell rådgivning till enskilda och orga-
nisationer som rör frågor i samband med ut- och hemflyttning. 

• Lobbyverksamheten har innefattat kontakt med riksdagspartier, myn-
digheter, organisationer och andra opinionsbildare avseende samtliga 
sakfrågor som berör utlandssvenskar. 

• Medlemsförmåner; föreningen verkar aktivt för att få svenska företag 
att erbjuda förmånliga erbjudanden till svenskar i utlandet. 

• Generalsekreteraren har under verksamhetsåret besökt svenska 
klubbar och föreningar, svenska kyrkan och den svenska kolonin vid 
resor till Bryssel, Barcelona och London. Vidare deltagit i mötet med 
de nordiska systerorganisationerna i Oslo samt har hon deltagit i Al-
medalsveckan. 

• Ombud; föreningen fortsätter förstärka och utvidga sitt nät av ombud 
och ungdomsombud i utlandet. 

• Personal. Kansliet har idag ingen heltidsanställd. Generalsekreterare 
Karin Ehnbom-Palmquist tjänstgör 70%, kanslichef Kjell Jansson 
tjänstgör 80%. Övriga, som ekonomiansvarig Ulrika Torberger, 
webbredaktör Viktor Gustafsson, ungdomsansvarige Johannes Dani-
elsson, arbetar på timbasis. Tidningsredaktör Andreas Hermansson 
ersätts per nummer. Under vårterminen 2011 praktiserade Virginia 
Palm, Stockholms universitet, på kansliet (utan kostnad för förening-
en). 

 
 Beslut Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
 

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

2011 omslöt 2 877 200 kronor. 
 
 

§ 8 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 4), undertecknad av revisor Andreas Mattsson den 

18 juni 2012, som publicerats på Svenskar i Världens hemsida samma dag, 
föredrogs i sina huvuddelar. 
 
 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. 
 
 

§ 10 

http://www.sviv.se/
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Fastställande av Ordföranden informerade om bakgrunden till av styrelsen föreslagen stadge-
stadgeändring  ändring. Med hänsyn till verksamhetens art och ledamöternas hemvist runt 
om  
 i världen samt att styrelsen är arbetande, ernås större handlingskraft med ett 

större antal ledamöter än vad § 11 stadgar. 
 
 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 

”§ 11 Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av fö-
reningen 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 ordförande. 
Styrelseledamöternas mandattid är tre år och kan förlängas med ett år 
i taget. 
 

Föreslagen lydelse 
”Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av fö-
reningen vid ordinarie årsmöte. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Styrelsen består av minst tolv ledamöter valda av årsmötet. Förening-
ens generalsekreterare är självskriven ledamot av styrelsen. 
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig en 
vice ordförande. 
Styrelseledamöternas mandattid är tre år och kan förlängas med ett år 
i taget.” 
 
Ordföranden föreslog årsmötet att anta föreslagna stadgeändring och besluta 
i enlighet därmed. 
 

 Beslut Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget 
att i en första omgång ändra lydelse i § 11 till att: ”Styrelsen består av 

minst tolv ledamöter valda av årsmötet”, att fastställas vid årsmötet 
2013 . 

 
 
 § 11 
Val av styrelse-  Redovisade Valberedningen mandatperioder för nuvarande ledamöter enligt 
ledamöter   följande: 
 Michael Treschow, ordförande, till och med 2014 

Steve Trygg, vice ordf., till och med 2012 
Karin Ehnbom Palmquist, generalsekreterare, tillträdde dec 2008 
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Anna Belfrage, till och med 2012 
Michael Daun, till och med 2012 
Claes-Johan Geijer, till och med 2012 
Lisa Gemmel, till och med 2012 
Kai Hammerich, till och med 2013 
Lennart Koskinen, till och med 2014 
Birgitta Laurent, till och med 2014 
Åsa Lena Lööf, till och med 2014 
Staffan Paues, till och med 2014 
Barbro Sachs Osher, till och med 2012 
Helena Stålnert till och med 2012 
 
 

 Beslut I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet 
att omvälja Anna Belfrage för en tid av ett år till 2013  

 att omvälja Michael Daun för en tid av ett år till 2013 
 att omvälja Claes-Johan Geijer för en tid av ett år till 2013 
 att omvälja Barbro Sachs Osher för en tid av ett år till 2013 
 att omvälja Helena Stålnert för en tid av ett år till 2013 
 att omvälja Steve Trygg för en tid av ett år till 2013 
 
 
 att invälja Tove Lifvendahl, Tankesmedjan Fores, för en tid av tre år till 

2015 
 att invälja Annika Rembe, Svenska Institutet, för en tid av tre år till 2015 
 att invälja Karin Nordlund, Uppsala studentkår, för en tid av ett år till 2013 
 
 
 Ordföranden riktade ett varmt välkommen till de nya ledamöterna och uttryck-

te sin uppskattning över den nya styrelsens sammansättning. En kompetent 
styrelse borgar för ett fortsatt starkt engagemang kring utlandssvenskarnas si-
tuation och föreningens framtid. 

 
 
 Styrelsens mandatperioder för de kommande åren enligt beslut: 
 
 Michael Treschow, ordförande, till och med 2014 
 Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare 
 Steve Trygg, vice ordf., till och med 2013 
 Anna Belfrage, till och med 2013 
 Michael Daun, till och med 2013 
 Claes-Johan Geijer, till och med 2013 
 Kai Hammerich, till och med 2013 
 Lennart Koskinen, till och med 2014 
 Tove Lifvendahl, till och med 2015 
 Birgitta Laurent, till och med 2014 
 Åsa Lena Lööf, till och med 2014 
 Karin Nordlund, till och med 2013 
 Staffan Paues, till och med 2014 
 Annika Rembe, till och med 2015 
 Barbro Sachs Osher, till och med 2013 
 Helena Stålnert, till och med 2013 
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§ 12 
Val av revisorer 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  fram till årsmötet 2012,samt 

att omvälja ledamoten Anna Belfrage, fram till årsmötet 2012. 
 
 
 § 14 
SVIVs framtida in- Ordföranden och generalsekreteraren redogjorde i korthet för styrelsen arbete 
riktningsmål mot bakgrund av det förändrade förhållanden för traditionella medlemsföre- 
 ningar med vikande medlemsantal samt att föreningen hittills inte erhållit 

statsbidrag. 
• Ett genomgripande reformarbete har inletts för att ta fram en verksam-

hetsplan och en framtida inriktning för föreningen, 
• en arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett donationsbrev till företag 

samt en lista på potentiella mottagare, 
• utreda möjligheterna till statsbidrag (som i övriga nordiska länder), 
• Svenskar i Världen ska dels vara en relevant lobbyorganisation för ut-

landssvenskar, dels utgöra en kontaktpunkt för lokala svenskklubbar i 
utlandet, 

• söka aktivt samarbete med handelskamrar, svenska skolföreningar, 
svenska kyrkan i utlandet, 

• bygga ut nätet av ombud och säkra deras engagemang runt om i värl-
den, 

• stärka varumärket Svenskar i Världen genom att skaffa en gemensam 
plattform för våra kommunikationer och bidra med information och ny-
heter till lokala klubbar. 

 
 

§ 15 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften på nuvarande nivå (en höjning skedde senast 2002): 
 Nuvarande medlemsavgifter; 

• för enskild medlem 500 SEK 
• för makar/sambor 600 SEK 
• för ungdom/student 250 SEK 
• Ständiga medlemmar/Patrons 10 000 SEK 
• för vissa grupper kan 50 % rabatt erbjudas på medlemsavgiften un-

der första medlemsåret, 



FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN                  PROTOKOLL 7(7) 
ÅRSMÖTE 2012-08-20 

• för anslutna föreningar/organisationer utgår en rabatt till deras med-
lemmar som beslutas av generalsekreteraren. 

 
Beslut Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
 att bibehålla oförändrade medlemsavgifter för anslutning till föreningen. 

 § 16 
Övriga frågor Inga övriga frågor har muntligen eller skriftligen inkommit till föreningens kans-

li. 
 
 
Mötet avslutas § 17 
 Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet och hälsades alla väl-

komna till årets lunch och den på kvällen efterföljande konserten med unga 
musiker på Stallet. 
 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Michael Treschow                     Gita Paterson    Ulf Grufman 
Ordförande 
 
 
 
 
 Bilagor: 

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


