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Tid   Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 12.00 
 
Plats   Grand Hôtel, Stockholm 
 
Närvarande  Se bilaga 2. (Röstlängd) 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Michael Treschow 
öppnas hälsade de dryga 120 medlemmarna 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 2014 samt i den digitala 

tidskriften Svenskar i Världen nr 2, 2014, som distribuerades den 13 juni. 
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 5 
Justeringsmän och Årsmötet beslöt utse medlemmarna Sam Backlars och Gunnar Andersson, 
protokollförare  att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 Till protokollförare utsågs Marika Tornberg.  
 
 

§ 6 
Verksamhets- Ordföranden överlämnade ordet till generalsekreterare Karin Ehnbom- 
berättelse Palmquist att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen  
och bokslut  (bil 3). 

(Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida). 
 

• 75-års jubiléet;  
Svenskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksam-
mats under hela året, med en hel veckas program i augusti 2013. 
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• Årets svensk i världen;  
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg den världskände 
fotbollsspelaren och lagkaptenen Zlatan Ibrahimović till "Årets Svensk i 
Världen 2013”. I sin motivering sade juryn: ”Zlatan Ibrahimovic ́ har 
genom sin storartade fotbollskarriär blivit en av Sveriges mest älskade 
idrottsmän och en förebild för många ungdomar med fotbollsdröm-
mar. Genom sin internationella karriär i flera olika länder har han visat 
förmåga att prestera på högsta nivå i vitt skilda miljöer. Han har vunnit 
hela tio ligaguld på tolv säsonger i fyra olika länder. Han har också er-
övrat Fotbollsgalans mest prestigefyllda pris Guldbollen, sju gånger 
från 2005 och framåt. Genom sin självbiografi ”Jag är Zlatan Ibrahi-
movic ́”, som har sålt i rekordupplagor, har Zlatan vunnit många hjär-
tan både i Sverige och utomlands. Boken har också väckt många ung-
domars intresse för läsning. Zlatan Ibrahimovic ́ är som kapten för det 
svenska landslaget en klar inspiratör för hela laget. Zlatan är en ly-
sande stjärna på den internationella sporthimlen, som med stor ta-
lang, oändlig energi och ambition under många år uppnått exception-
ella framgångar på högsta internationella nivå. Han företräder Sverige 
och landslaget på ett utomordentligt sätt i internationella samman-
hang och är en mycket värdig vinnare av Årets Svensk i Världen 
2013.” 
Priset överlämnades av ordföranden och generalsekreteraren i början 
av juni 2013. I samband med prisutdelningen intervjuades Zlatan 
Ibrahimovic av styrelseledamoten Helena Stålnert. Denna intervju har 
fått stor spridning på YouTube. Utnämningen av Årets svensk i världen 
gav rekord i mediatäckning.  
 

• SVIV:s webbplats;  
Förra året påbörjades arbetet med en ny kommunikationsplattform. 
Förhoppningen är att den nya webbplatsen ska kunna presenteras un-
der hösten 2014.  

 
• Donationer och bidrag; 

10 företag (ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, EF, Electrolux,  
Ericsson, Sandvik, SKF, Volvo) har gått in och stödjer nu verksamheten 
som huvudintressenter i Svenskar i Världen. Detta ger bättre ryggrad 
för att genomdriva angelägna projekt, såsom projektet att kartlägga 
antal utlandssvenskar.  
 

• Strategi och kommunikation; 
En långsiktig strategi, kommunikationsplan och -policy har tagits fram 
under året. Dessa ska ligga till grund för det framtida kommunikat-
ionsarbetet. 
 

• Lobbyverksamheten; 
Svenskar i Världens lobbyverksamhet innefattar kontakter med riks-
dagspartierna, myndigheter, organisationer och andra opinionsbildare. 
Vi har under året bidragit till en sänkning av SINK-skatten, från 25% till 
20% från januari 2014. En ny lag om återfående av förlorat svenskt 
medborgarskap träder i kraft den 1 april 2015. Genom den får den 
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som förlorat sitt svenska medborgarskap vid antagande av annat 
lands medborgarskap rätt att genom en enkel anmälan återfå det 
svenska medborgarskapet. Genom den får också barn automatiskt 
svenskt medborgarskap om en eller båda föräldrarna har svenskt 
medborgarskap. Detta är en angelägen reform för många medlemmar 
som Svenskar i Världen har bidragit till.  
 

• Remisser; 
Svenskar i Världen är remissinstans i alla frågor som berör ut-
landssvenskarna och har därmed ett stort ansvar för att deras 
rättigheter tillvaratas. Under 2013 har Svenskar i Världen läm-
nat remissvar på tre betänkanden: ”Det svenska medborgar-
skapet” (SOU 2013:29), ”En ny lag om personnamn” (SOU 
2013:35) samt ”Verkställighet av utländska domar och beslut 
– En ny Bryssel I-förordning” (SOU 2013:63).  

 
• Medlemstidningen; 

Tidningen, som utkommer 4 gånger om året, trycktes förut som 
mest i 12000 exemplar, men nu via den digitala formen når vi 
ca 30000 personer via hemsidan effektivt, och fler genom 
ambassader, klubbar och föreningar. Genom omställningen till 
digital tidning minskar föreningen kostnader samtidigt som vi 
når ut till många fler läsare.  

 
• Sociala medier; 

Svenskar i Världen finns också på Facebook, där vi kan lägga 
ut både stora och små nyheter. Det är ett sätt att få ut vår 
kommunikation till en större krets, till yngre och till blivande 
medlemmar.  
Även en ny YouTube-kanal har lagts upp med flera klipp från 
jubileumsveckan och klippet när Zlatan Ibrahimovic ́ blir Årets 
Svensk i Världen, har visats över 7 000 gånger.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa kanaler nu 
klart bidrar till ökad medvetenhet och kännedom om Svenskar 
i Världen. 

 
• Styrelsegrupper; 

Under året har styrelsen arbetat i följande grupper: Strategi, 
Kommunikation, Program, Hemvändare. 

 
• Seminarier; 

Förutom sommarprogrammet har Svenskar i Världen arrange-
rat ett seminarium om ”Flytt inom EU”, i samarbete med EU-
kommissionen i Stockholm, om rörlighet inom Europa med råd 
och tips inför utflytt. Det var populärt och framtida seminarier 
kommer att läggas ut på YouTube.  
Även ett seminarium om hur det är att studera utomlands hölls 
under året. 
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• Debatt; 
Den 14 augusti 2014 hade Svenskar i Världen en debattartikel 
i Dagens Nyheter, skriven av ordförande Michael Treschow, om 
hur man bör få upp röstandet i utlandet och där en egen val-
krets för utlandssvenskar föreslås. Detta har uppmärksam-
mats, bl a av ungdomspartierna vid SVIV:s konferens den 19 
augusti 2014.  

 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
 

§ 7 
Fastställande av GS redogör i korthet för resultat- och balansräkning och konstaterar  
resultat- och  glädjande ett positivt resultat för 2013, med ett överskott på 499 230 

kronor. Det positiva resultatet är till stor del en följd av en omplacering av 
Svenskar i Världens fond hos Öhman i december 2013. Pengarna har se-
dermera återinvesterats. 

balansräkning  På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 
att fastställa resultat- och balansräkningen, som per den 31 decem-

ber 2013 omslöt 3 440 134 kronor.  
 
 

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

den 16 juni 2014, som publicerats på Svenskar i Världens hemsida 
samma dag, föredrogs i sina huvuddelar. 

 
 

§ 9 
Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2013 

års förvaltning. 
 
 
 § 10 
Val av styrelse-  Valberedningen redovisade 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 2015 
Steve Trygg Vice ordf. 2008 2012 Avböjt forts 
Karin Ehnbom-Palmquist Gen.sekr. 2008   
Anna Belfrage Ledamot 2009 2014 2015 
Michael Daun Ledamot 2003 2014 2015 
Claes-Johan Geijer Ledamot 2006 2014 2015 
Kai Hammerich Ledamot 2010 2014 2015 
Lennart Koskinen Ledamot 2011 2014 2015 
Birgitta Laurent Ledamot 2011 2014 2015 
Åsa Lena Lööf Ledamot 2011 2014 2015 
Karin Nordlund Ungd.led.mot 2012  Avböjt forts 
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Barbro Sachs Osher Ledamot 2007 2014 2015 
Staffan Paues Ledamot 2011 2014 2015 
Annika Rembe Ledamot 2012  2015 
Helena Stålnert Ledamot 2009 2014 2015 
Johannes Danielsson Ledamot 2013  2016 
David Höjenberg Ungd.led.mot 2013  2015 
Jeanette Livijn Ledamot 2013  2016 
Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013  2016 

 
Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Anmärkning Förslag 
Gunnar Gillberg Ledamot   Väljs på 3 år 

 
Årsmötet beslutar enhälligt att anta Valberedningens förslag till om- och 
tillval enligt följande: 

 att invälja Gunnar Gillberg, för en tid av tre år till 2017 
att omvälja Michael Treschow, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Anna Belfrage, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Michael Daun, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Claes-Johan Geijer, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Kai Hammerich, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Barbro Sachs Osher, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Helena Stålnert, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Birgitta Laurent, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Åsa Lena Lööf, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Staffan Paues, för en tid av ett år till 2015 
att omvälja Helena Stålnert, för en tid av ett år till 2015 
 
Den nya styrelsen får sålunda följande utseende: 

Michael Treschow, ordförande, till och med 2015 
Gunnar Gillberg, till och med 2017 
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare 
Anna Belfrage, till och med 2015 
Johannes Danielsson, till och med 2016 
Michael Daun, till och med 2015 
Claes-Johan Geijer, till och med 2015 
Kai Hammerich, till och med 2015 
David Höjenberg, till och med 2015 
Lennart Koskinen, till och med 2015 
Birgitta Laurent, till och med 2015 
Jeanette Livijn, till och med 2016 
Åsa Lena Lööf, till och med 2015 
Staffan Paues, till och med 2015 
Annika Rembe, till och med 2015 
Barbro Sachs Osher, till och med 2015 
Helena Stålnert, till och med 2015 
Lisa Emelia Svensson, till och med 2016 
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§ 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. 
 
 
 § 12 
Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
Valberedning att omvälja sittande valberedning, med Claes-Johan Geijer som valbe-

redningens ordförande, fram till årsmötet 2014. 
 
 
 § 13 
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. 
 
 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
 att bibehålla oförändrade medlemsavgifter för anslutning till förening-

en. 
 
 
 § 14 
Övriga frågor  Inga övriga frågor hade skriftligen inkommit till föreningens kansli.  
 
 
 § 15 
Avtackning av  Ordförande riktade ett varmt tack till styrelseledamoten Steve Trygg för 
ledamöter och   hans mångåriga och uppskattade medverkan i styrelsen. 
personal  Ordförande tackade även kanslichefen Kjell Jansson som ägnat stort en-

gagemang åt verksamheten och nu går i pension.  
 Ett varmt tack gick även till kommunikationsansvariga Louise Ling-

Vannerus, som lämnar sitt uppdrag för att flytta utomlands.  
 Stort tack gick också till Karin Nordlund som har varit ungdomsrepresen-

tant i styrelsen. 
 Ordförande tackade också Generalsekreteraren och medarbetarna på 

kansliet för det gångna året och för sommarens program.  
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 § 16 
Mötet avslutas Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet och påminde om de 

viktiga ämnen som finns att ta upp och arbeta med under kommande år.  
GS hälsade alla välkomna till vidare aktiviteter i veckans sommarprogram; 
Klassisk konsert på Confidencen och Familjedag på Skansen där Sven 
Bertil Taube ska hyllas av föreningen. 
 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Marika Tornberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Michael Treschow                     Sam Backlars   Gunnar Andersson 
Ordförande 
 
 
 
 
 Bilagor: 

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


