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Tid   Måndagen den 19 augusti 2013 kl. 12.00 

 

Plats   Grand Hôtel, Stockholm 

 

Närvarande  Se bilaga 2. (Röstlängd) 

 

 

 

§ 1 

Årsmötet  Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Michael Treschow 

öppnas hälsade det dryga 120-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) 

 

    

§ 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 2013 samt i den digitala 

tidskriften Svenskar i Världen nr 2, 2013, som distribuerades den 13 juni. 

Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 

 

§ 5 

Justeringsmän och Årsmötet beslöt utse medlemmarna Anna Belfrage, Stockholm, och Maud 

protokollförare  Nilsson, Frankrike, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

 Till protokollförare utsågs Kjell Jansson, SVIV:s kansli.  

 

 

§ 6 

Verksamhetsbe- Ordföranden överlämnade ordet till generalsekreterare Karin Ehnbom- 

rättelse och bokslut Palmquist att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen 

(bil 3). 

(Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida). 

 

http://www.sviv.se/
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 Medlemsvärvning;  

Antalet företagsmedlemmar har varit i stort sett oförändrat 

under året, medan den nedåtgående trenden i antalet en-

skilda betalande medlemmar har fortsatt. Däremot har en ök-

ning av antalet internetmedlemmar skett. Dessa uppgår nu till 

dryga 33 000. 

Under året har livliga diskussioner förts i styrelsen om inrikt-

ning och utveckling av Svenskar i Världen och hur den långsik-

tiga finansieringen ska kunna garanteras. Ett antal arbets-

grupper har behandlat frågor om strategi, finansiering, kom-

munikation, program och hemvändar-problematiken. En första 

redogörelse lämnades av ordföranden Michael Treschow vid 

förra årsmötet och arbetet har fortsatt under 2012. En långsik-

tig strategi för Svenskar i Världens inriktning och verksamhet 

kommer att vidareutvecklas och presenteras för medlemmar-

na tillsammans med en kommunikationsplan för extern och in-

tern kommunikation. 

 

 Donationer och bidrag 

Möjligheten att stötta föreningen genom att bli ständig med-

lem finns sedan två år och under 2012 anslöt sig ytterligare 

ett par stycken till denna kategori. Vi välkomnar också donat-

ioner och bidrag till särskilda projekt. 

 

 Lobbyverksamhet; 

Svenskar i Världens lobbyverksamhet innefattar kontakter 

med riksdagspartierna, myndigheter, organisationer och andra 

opinionsbildare. Vi har drivit frågor såsom att medborgarskaps-

lagstiftningen bör förändras, passhanteringen förenklas och 

brevröstningsreglerna till riksdagsvalen förbättras. Vidare att 

förvärvsarbete för medföljare ska underlättas och det nya 

pensionssystemet göras om så att intjäning till det svenska 

pensionssystemet tillåts på bättre villkor för medföljare till 

svenska utlandsanställda. Vi söker också utverka att hand-

läggningen av pensionsfrågor för svenskar i utlandet snabbas 

upp. 

Av särskild betydelse har resolutionerna från ”Utlandssvens-

karnas Parlament” kommit att bli i kontakterna med politiker, 

myndigheter och andra opinionsbildare. De tjänar som en 

grund för vårt fortsatta påverkansarbete. 

 

 

 Remissinstans; 

Svenskar i Världen är remissinstans i alla frågor som berör utlands-

svenskarna och har därmed ett stort ansvar för att deras rättigheter 
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tillvaratas. Vi kan notera att myndigheter och massmedia i ökad ut-

sträckning vänder sig till kansliet för information i olika frågor. 

Under 2012 har Svenskar i Världen lämnat remissvar på utredningar-

na Cirkulär Migration och utveckling – förslag och framåtblick och Ge-

nomförande av blåkortsdirektivet. Inför besvarandet har utlåtande in-

hämtats från experter inom styrelsen och bland medlemmarna. 

 

 Medlemstidning; 

En viktig förändring har skett under året genom att tidningen från och 

med det andra numret 2012 har övergått till digital form. Papperstid-

ningen hade gått med underskott under en längre tid på grund av vi-

kande annonsintäkter och därigenom bidragit till det negativa ekono-

miska resultatet för föreningen under ett antal år. Till en början sak-

nade många läsare papperstidningen, men utvecklingen ligger i tiden 

och den digitala versionen kan både göras mer aktuell och spridas till 

en betydligt större krets än tidigare. Upplagan för papperstidningen var 

det senaste året 9 000, den digitala versionen når ut till uppskatt-

ningsvis 50 000 mottagare. 

 

 SVIV:s hemsida; 

Hemsidan www.sviv.se har fortsatt att utvecklas tekniskt och inne-

hållsmässigt under året. Den har nu drygt 33 000 unika registrerade 

användare. Avsikten är att locka till ökad trafik genom nyhetsuppdate-

ring flera gånger i veckan, inriktad på information av vikt för utlands-

boende. De registrerade användarna har vidare erhållit ett antal ny-

hetsbrev från generalsekreteraren och de ca 120 SVIV-ombuden har 

hållits uppdaterade genom flera ombudsbulletiner under året. 

Svenskar i Världen finns numera också på Facebook, där medlemsan-

talet ökar stadigt. De sociala medierna är en allt viktigare länk för att 

snabbt få ut information och även hålla kontakt med medlemmar och 

läsare runt i världen. Louise Ling-Vannerus, kommunikationsansvarig 

på Svenskar i Världen, tog i augusti över uppdraget som redaktör för 

tidning och hemsida. 

 

 Kontakter med media; 

Generalsekreteraren har genom ett antal debattartiklar riktat 

uppmärksamheten på aktuella frågor som berör utlands-

svenskars och hemvändande svenskars situation och har in-

tervjuats av SvD och Sydsvenskan. Hon har också intervjuats i 

australiska media (radio och tidningar) vid två tillfällen. Gene-

ralsekreteraren har också blivit ombedd att medverka i två 

specialbilagor om utlandssvenskar i SvD och även skrivit en 

krönika till Mediaplanet. 

 

 

http://www.sviv.se/
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 Individuell rådgivning; 

Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar, 

som ofta hänvisas till oss av ambassader och andra utlands-

myndigheter. Frågorna gäller främst sociala och andra pro-

blem i samband med ut- och hemflyttning. Kostnadsfri rådgiv-

ning av experter anslutna till föreningen ges i viss omfattning 

till medlemmar. Dessa besvarar också frågor i tidningen och 

på hemsidan. 

Den mångårige medarbetaren i dessa frågor, Kerstin Gustafs-

son, avslutade sitt uppdrag i oktober. Föreningen framför sitt 

varma tack för det mångåriga samarbetet. 

Föreningen har kontaktat en tilltänkt ersättare. 

 

 Värvningsresor; 

Generalsekreteraren har under 2012 besökt Cypern i februari för 

medverkan i Nordic Fair, deltagit i seminarium om ”Citizens Rights” i 

Köpenhamn i maj, samt besökt kansliet för Norwegians Worldwide i 

Oslo i juni. För tredje året i rad deltog generalsekreteraren i olika akti-

viteter under Almedalsveckan. Den 8 september deltog generalsekre-

teraren i ”kick-off” på svenska ambassaden i Berlin tillsammans med 

ombud, handelskammaren, föreningar och svenska kyrkan i Berlin. I 

september deltog hon vid återinvigningen av 600 Park Avenue i New 

York och träffade svenska organisationer och enskilda. Den 26-27 ok-

tober ägde det Utlandsfinska Parlamentet rum i Helsingfors, i mycket 

en förebild för vårt eget Utlands-svenskarnas Parlament. I november 

deltog generalsekreteraren och kommunikations-ansvariga i ett semi-

narium på EU-parlamentet i Bryssel (på inbjudan av parlamentet). 

 

 Medlemsförmåner; 

Svenskar i Världen 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, hotell, resor, mm. 

På hemsidan finns ständigt nya erbjudanden och därtill värdefulla tips 

för utlandssvenskar. 

 

 Ombudsnät; 

Svenskar i Världen fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät i 

utlandet. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är anknutna till något 

svenskt företag, handelskammare eller konsulat och har ett brett so-

cialt nätverk. 

Vid slutet av 2012 fanns 120 ombud för Svenskar i Världen på olika 

ställen och vår strävan är att komplettera nätverket i länder där vi 

saknar ombud och att upprätthålla en nära kontakt med denna viktiga 

grupp. 
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Svenskar i Världen söker också skapa ett nätverk av ungdomsombud i 

vår allmänna satsning på att få in yngre medlemmar i föreningens ar-

bete och flera nya ungdomsombud har värvats. 

 

 Seminarier kring hemvändande svenskar; 

På initiativ av hemvändargruppen, under ledning av styrelseledamoten 

Staffan Paues, hölls i april 2012 ett seminarium i riksdagen om hem-

vändarnas situation för att lyfta frågan och väcka debatt i en större 

krets. Den 25 oktober hölls ett seminarium på Ernst & Young om hem-

vändare och arbetsmarknaden, riktad till personalchefer och arbets-

förmedlare (head hunters, m.fl.). I panelen deltog ordföranden, gene-

ralsekreteraren, styrelseledamoten Staffan Paues och bl.a. tidigare 

styrelseledamoten Salvatore Grimaldi. 

 

 SVIV:s ekonomiska situation; 

Det ekonomiska resultatet för 2012 är för första gången på 

många år balanserat, delvis tack vare övergången till digital 

tidning och delvis genom ordförandens och styrelsens aktiva 

engagemang. Kontors- och lönekostnaderna hölls inom budget 

och vissa projekt genererade överskott. För en närmare redo-

görelse hänvisas till avsnittet balans och resultaträkning för 

2012. 

 

 Årsmöte och sommaraktiviteter; 

Årsmötet avhölls den 20 augusti 2012 på Operaterrassen i 

Stockholm. Drygt hundra medlemmar närvarade. 

Vid den efterföljande lunchen presenterade ordföranden och 

styrelseledamöterna Tove Lifvendahl och Lennart Koskinen de-

lar av den diskussion om framtidsfrågor som styrelsen fört un-

der året. 

Pianisten Tristan Cano uppträdde och medlemsföretaget Oriflame bi-

drog med uppskattade ”goodie bags” till alla deltagare. På kvällen den 

20 augusti arrangerade Svenskar i Världen för andra året i rad en 

klassisk konsert med unga svenska musiker på Stallet i Stockholm. 

Konserten genomfördes i samarbete med SWEA och 1,6 & 2,6 miljo-

nerklubben. Efter konserten hölls en mottagning i anslutning till kon-

sertlokalen. Konserten möjliggjordes genom bidrag från Robert och 

Jonas af Jochnick, tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i 

Världen. 

 

 Årets Svensk i Världen 2012; 

Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Professor 

Hans Rosling till "Årets Svensk i Världen 2012” 

I sin motivering säger juryn: ”Hans Rosling tilldelas år 2012 

utmärkelsen Årets Svensk i Världen för sitt enträgna och inno-
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vativa folkbildande arbete med att sprida kunskap om värl-

dens och mänsklighetens utveckling. Rosling har genom sin 

forskning och sina världskända nyskapande föreläsningar 

lyckats göra statistik levande och satt Sverige på kartan inom 

ett av de viktigaste och mest högaktuella forskningsfälten.” 

Priset överlämnades av ordföranden och generalsekreteraren i sam-

band med Europaseminariet den 21 augusti 2012. 

 

 Europaseminarium; 

Den 21 augusti höll Svenskar i Världen ett Europaseminarium i 

Näringslivets hus med titeln ”Europa – skymning eller gry-

ning?” Samarbetspartners var EU-kommissionen i Stockholm, 

Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Ett intresse-

väckande och omväxlande heldagsprogram erbjöds de re-

kordmånga 200 deltagarna. Bland talarna märktes Sveriges 

EU-minister Birgitta Ohlsson, f.d. riksbankschefen och numera 

vd för Nobelstiftelsen, Lars Heikensten samt Annika Winsth, 

chefsanalytiker på Nordea. En riktig höjdpunkt i programmet 

var presentationen från Årets Svensk i Världen professor Hans 

Rosling. 

 

Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza-Bildt och Olle 

Schmidt bidrog med en tankeväckande och engagerad debatt 

om Europas framtid. 

Dagen avslutades med en mottagning på Europahuset med 

EU-kommissionen som värd. 

 

 Ombudsträff; 

På inbjudan av generalsekreteraren samlades den 22 augusti 

ca 30 ombud till en workshop och träff på kansliet. Det blev ett 

uppskattat tillfälle till diskussion och informationsutbyte mel-

lan dessa för föreningen så viktiga kontaktpersoner runt om i 

världen och många nya idéer presenterades. 

 

 Beslut Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

 

§ 7 

Fastställande av GS redogör i korthet för resultat-  och balansräkning och konstaterar gläd- 

balansräkning  jande att ett negativt resultatet nu nedbringats till noll.  

På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 

att fastställa resultat- och balansräkningen, som per den 31 decem-

ber 2012 omslöt 2 823 998 kronor. 
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§ 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 2012 års förvaltning. 

 

 

 § 10 

Val av styrelse-  Redovisade Valberedningen mandatperioder för nuvarande ledamöter 

ledamöter   enligt följande med förslag till omval och nyval: 

 

Nuvarande ledamöter Uppdrag Invald Senast omvald Vald t o m 

Michael Treschow Ordf. 2011  2014 

Steve Trygg Vice ordf. 2008 2012 2013 

Karin Ehnbom-Palmquist Gen.sekr. 2008   

Anna Belfrage Ledamot 2009 2012 2013 

Michael Daun Ledamot 2003 2012 2013 

Claes-Johan Geijer Ledamot 2006 2012 2013 

Lisa Gemmel Ungd.led.mot 2012  2013 

Kai Hammerich Ledamot 2010  2013 

Lennart Koskinen Ledamot 2011  2014 

Birgitta Laurent Ledamot 2011  2014 

Tove Lifvendahl Ledamot 2012  Avböjt forts 

Åsa Lena Lööf Ledamot 2011  2014 

Karin Nordlund Ungd.led.mot 2012  2013 

Barbro Sachs Osher Ledamot 2007 2012 2013 

Staffan Paues Ledamot 2011  2014 

Annika Rembe Ledamot 2012  2015 

Helena Stålnert Ledamot 2009 2012 2013 

 

Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Anmärkning Förslag 

Johannes Danielsson Ledamot 2013 3 år Väljs på 3 år 

David Höjenberg Ungd.led.mot 2013 1 år Väljs på 1 år 

Jeanette Livijn Ledamot 2013 3 år Väljs på 3 år 

Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013 3 år Väljs på 3 år 

 

Beslutar årsmötet enhälligt att anta Valberedningens förslag till om- och 

tillval enligt följande: 

 att invälja Johannes Danielsson, SACO studentråd, för en tid av tre år 

till 2016 

 att invälja Jeanette Livijn, Atlas Copco , för en tid av tre år till 2016 

 att invälja Lisa Emelia Svensson, Miljödepartementet, för en tid av tre 

år till 2016 
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att invälja David Höjenberg, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Steve Trygg, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Anna Belfrage, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Michael Daun, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Claes-Johan Geijer, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Kai Hammerich, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Karin Nordlund, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Barbro Sachs Osher, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Helena Stålnert, för en tid av ett år till 2014 

att omvälja Steve Trygg, för en tid av ett år till 2014 

 

Den nya utvidgade styrelsen får sålunda följande utseende: 

Michael Treschow, ordförande, till och med 2014 

Steve Trygg, vice ordf., till och med 2014 

Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare 

Anna Belfrage, till och med 2014 

Johannes Danielsson, till och med 2016 

Michael Daun, till och med 2014 

Claes-Johan Geijer, till och med 2014 

Kai Hammerich, till och med 2014 

David Höjenberg, till och med 2014 

Lennart Koskinen, till och med 2014 

Birgitta Laurent, till och med 2014 

Jeanette Livijn, till och med 2016 

Åsa Lena Lööf, till och med 2014 

Karin Nordlund, till och med 2014 

Staffan Paues, till och med 2014 

Annika Rembe, till och med 2015 

Barbro Sachs Osher, till och med 2014 

Helena Stålnert, till och med 2014 

Lisa Emelia Svensson, till och med 2016 

 

 

§ 11 

Val av revisorer Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Andreas Mattsson på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Leonard Daun som suppleant. 

 

 

Årsmötet beslöt  

att för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor  

 välja auktoriserade revisor Andreas Mattsson med auktoriserade 

revisor Leonard Daun som suppleant. 
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 § 12 

Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  

Valberedning att omvälja Claes-Johan Geijer som valberedningens ordförande 

 att välja Christer Rönnegard till ledamot fram till årsmötet 2014,samt 

att omvälja ledamoten Anna Belfrage, fram till årsmötet 2014. 

 

 

 § 14 

SVIVs framtida in- Ordföranden och generalsekreteraren redogjorde i korthet för styrelsens 

riktningsmål arbete med de nya inriktningsmålen.  

 Finansieringen för Svenskar i Världen  måste säkras på ett mer långsiktigt 

sätt i tider av vikande medlemsintäkter. På grund av vår roll som länk mel-

lan staten och utlandssvenskarna anser vi att det vore naturligt med vissa 

statsbidrag (liksom övriga nordiska ), men vi ser också att vi kan samfi-

nansiera våra projekt med våra partners (företag, annonsörer och myn-

digheter). 

 Den framtida inriktningen ska därför vila på följande fundament: 

 

 Strategi; den nya strategi som tagits fram löper mot 2018. Den 

slår fast att Svenskar i Världen ska vara ”en ideell, oberoende, or-

ganisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att 

bevaka, informera och påverka”. 

Tanken är att organisationen framgent ska arbeta med ovan kärn-

verksamhet men satsa specifika resurser på arbete i projektform, i 

nära samverkan med våra definierade målgrupper. 

Sakfrågorna som vi ska driva beslutas av styrelsen med input från 

parlament och från våra kanaler till utlandssvenskarna. 

 

 Kommunikation; en arbetsgrupp har under året tagit fram en 

kommunikationsplan och en policy. Uppdraget har varit att ta fram 

tydligare syfte med vår verksamhet samt att precisera vårt upp-

drag, våra mål och vår målgrupp. 

De övergripande uppgifterna är; 

 Remissinstans för utlandssvenskarna 

 Opinionsbildning och lobbying 

 Rådgivning i viktiga frågor 

 Utveckla nätverk för utlandssvenskarna 

 

Svenskar i Världen sig till tre typer av målgrupper; 

 De 550 000 svenskar som bor, arbetar eller 

studerar utomlands 

 De hundratusentals svenskar som har bott 

utomlands 

 Företag och sponsorer med utlandsverk-

samhet 
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 Våra partners bland myndigheter, ambas-

sader, konsulat och handelskamrar, 

Svenska kyrkan, svenska förening-

ar/klubbar, samt systerorganisationer 

 

Arbetet pågår med att ta fram en ny logotyp, ett nytt namn på engelska 

samt att starta projektet med en nya hemsida. Under året har en enkät-

undersökning genomförts, som utgör en god grund för det fortsatta ut-

vecklingsarbetet av vår kommunikation. 

 

 

§ 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 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 

under första medlemsåret, 

 för anslutna föreningar/organisationer utgår en rabatt till deras 

medlemmar som beslutas av generalsekreteraren. 

 

Beslut Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 

 att bibehålla oförändrade medlemsavgifter för anslutning till förening-

en. 

 

 

 § 15 

Övriga frågor Inga övriga frågor hade skriftligen inkommit till föreningens kansli. På 

fråga därom anmäldes följande frågor: 

Björn Tarras Wahlberg; Föreningen bör verka för att dubbelbeskattnings-

avtalet med vissa länder ses över, då det är diskriminerande för de ut-

landsboende svenskarna. 

Elisabet Stael von Holstein; Föreningen bör verka för att Sverige inrättar 

en egen valkrets för svenskar boende utomlands i likhet med t ex Frank-

rike, för att bättre kunna ta till vara utlandssvenskarnas intressen. 

 Claes Ankarcrona; föreslår att föreningen verkar för att regeringen inrättar 

en Utlandssvenskarnas Ombudsman, att bevaka deras intressen. 

 

 Ordförande uppdrar åt kansliet att hänskjuta frågorna till det stundande 

Utlandssvenskarnas Parlament för diskussion och avslut. 

 

 



SVENSKAR I VÄRLDEN                   PROTOKOLL 11(11) 
ÅRSMÖTE 2013-08-19 

 § 16 

Avtackning av Ordförande riktade ett varmt tack till ledamoten Tove Lifvendahl, som 

ledamöter och lämnar sitt uppdrag till förmån för sitt nya uppdrag som politisk chefredak- 

sakkunniga tör på Svenska Dagbladet, och önskar henne lycka till. Vidare avtackas 

ledamoten i Valberedningen Christina Moliteus för hennes mångåriga 

medverkan. Ett särskilt varmt tack för mångårigt samarbete och expert-

hjälp som sakkunnig åt medlemmarna riktas till Kerstin Gustafsson, som 

varit knuten till föreningen sedan 80-talet. 

 

 

 § 17 

Mötet avslutas Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet och hälsades alla 

välkomna till årets lunch och den på kvällen efterföljande mottagningen 

på Stockholms Stadshus. 

 

 Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________ 

Kjell Jansson 

 

 

Justeras 

 

 

 

____________________        ________________________  _____________________ 

Michael Treschow                     Anna Belfrage    Maud Nilsson 

Ordförande 
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