FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ORG. NR 802003 - 6623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2002
Verksamheten
För femte året i följd kan föreningen uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat, SEK 366 552 (2001
SEK 339 348). Antalet medlemmar fortsätter att öka och uppgår nu till ca 37 000.
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har vi under de senaste åren framgångsrikt, förutom företag, även värvat föreningar/handelskamrar/klubbar som medlemmar i SVIV.
På det sättet har vi blivit ett mer representativt språkrör för utlandssvenskarna i deras olika skepnader. Vi är nu en lobbyorganisation som kan framföra sina synpunkter med betydligt större tyngd än
tidigare. Detta är naturligtvis mycket viktigt. Vi har ett stort ansvar som det enda officiella remissorganet i alla frågor som på olika sätt berör de idag närmare 400 000 svenska medborgare som för längre eller kortare tid är bosatta utomlands. Bland för året nya organisationsmedlemmar kan nämnas
Svenska Handelskamrarna i respektive Brasilien, Italien, Japan och Österrike. Det gläder oss också
att den inflytelserika Svenska Klubben i Bryssel nu blivit föreningsmedlem. Antalet företagsmedlemmar fortsätter att öka och uppgår till närmare sjuttio.
Det är på sin plats att i detta sammanhang tacka styrelseledamoten Adolf H Lundin för hans initiativ
att genom ett brev till tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i Världen försöka skapa en
fond för utgivning av föreningens tidskrift. Lundin själv tillsammans med Ingvar Kamprad och Sonja
och Lennart Bernadotte skänkte genom detta initiativ föreningen SEK 105 000 för stöd till utgivningen av vår utmärkta tidskrift. Trots dessa generösa bidrag har vi tvingats anpassa oss till pressens
hårda villkor och se över utgivningen av publikationen för att få ner det växande underskottet. Styrelsen beslöt under året att tidskriften från och med år 2003 ska ges ut med fyra nummer per år (tidigare
sex), men i gengäld utökas sidantalet i varje nummer och upplagan fördubblas. Dessutom kommer
distributionen att förbättras väsentligt genom en utvidgad geografisk spridning.
För att säkerställa föreningens långsiktiga finansiering beslöt årsmötet 2002 att höja medlemsavgifterna som varit oförändrade sedan 1997 och upplösa Ständiga medlemmars Fond (jfr nedan Årsmötet).
Som föreningens största framgång under det gångna året måste segern i brevröstningsfrågan räknas.
Som bekant hade en utredning föreslagit att brevröstning skulle bli möjlig för alla i utlandet boende
svenska medborgare från och med riksdagsvalet 2002. Sedan föreningen 1995 lyckats driva igenom
att utlandssvenskarnas rösträtt blev grundlagfäst har alla potentiella väljare (med undantag för dem
som bott i Schweiz eller Tyskland) tvingats uppsöka särskilda vallokaler (i allmänhet svenska utlandsmyndigheter) för att kunna avge sin röst. Detta har förstås varit opraktiskt och kostsamt för alla
som velat utöva denna sin medborgerliga rättighet. Eftersom detta röstningsförfarande måste betraktas som föråldrat i vår moderna tid, hade föreningen all anledning att utgå från att utredningens förslag om allmän brevröstning skulle gå igenom. Regeringen var dock av annan mening och lade i oktober 2001 fram en proposition i vilken förslaget avvisades. Genom en debattartikel i en ledande
stockholmstidning och en skrivelse till Konstitutionsutskottet, kompletterad med erforderligt lobbyingarbete, lyckades vi få riksdagsledamöterna att ändra uppfattning. Den 6 februari 2002 bifölls Konstitutionsutskottets positiva betänkande enhälligt utan omröstning av riksdagen. Detta innebar att
"generell rätt att brevrösta utomlands" infördes. Den nya lagen trädde i kraft den 1 april 2002 och
utlandssvenskarna kunde alltså deltaga i höstens val genom att brevrösta. Föreningen har under året
avgivit remisser avseende Betänkandet Konsulärt bistånd till svenskar utomlands (SOU 2001:76),
Rapport från möte i Civilkommittén (föräldraansvar, bortförande av barn) (Ju 2000/3485/L2) och
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därmed sammanhängande fråga Verkställighet av domar i äktenskapsmål och i mål om föräldransvar
(samma diariebeteckning). Dessutom avlämnades sex motioner till höstriksdagen avseende följande
frågor: utredning om bosättningsbegreppen, katastrofhjälp vid utlandsvistelse, skattefria ersättningar
till utlandspersonal, översyn av svenskundervisningen utomlands och utredning om pensioner till
utlandsarbetande.
Föreningens Kontaktgrupp (organisationer med utlandsanknytning) sammanträdde en gång under
året för att samordna sina mot regeringen riktade utredningskrav med vår Referensgrupp med näringslivet. Denna sistnämnda grupp sammanträdde tre gånger och kunde den 2 december överlämna
en skrivelse till Näringsminister Leif Pagrotsky (med kopia till Samordningsminister Pär Nuder) med
en begäran om en statlig utredning om utlandsrelaterade frågor. Dessa berör bl a följande problemställningar: tillskapande av ett enhetligt bosättningsbegrepp, arbets- och uppehållsfrågor, avdragsrättsfrågor, arbetslöshetsförsäkringen, pensionsfrågor, föräldrapenningen, svenskundervisningen utomlands och EU-relaterade spörsmål. Skrivelsen undertecknades av föreningens ordförande och Göran Tunhammar, VD i Föreningen Svenskt Näringsliv.
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till Zürich och Bryssel. Vidare har han skrivit artiklar om föreningen i en rad förenings- och handelskammartidskrifter
och intervjuats av SvTUtland. Vidare har kansliet introducerat en ny informationskanal till ombud,
företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i form av regelbundet återkommande Nyhetsbrev, vilka tillställts mottagarna i elektronisk form. 2002 blev det sjutton stycken.
Under året kunde föreningen genom generösa bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela ut
SEK 19 500 i feriebidrag och SEK 30 000 i stipendier.
Föreningen har fortsatt att stödja den europeiska sammanslutningen Les Européens dans le Monde i
vilken vi representeras av vårt ombud Karine Henrotte.
Vid årets sista styrelsesammanträde förklarade ledamoten Ulla O´Barius att hon på grund av sin
stora arbetsbelastning, bl a som VD för Svenska Handelskammaren i Storbritannien, dessvärre måste
avsäga sig sin styrelsepost med omedelbar verkan. Styrelsen beslöt att till hennes efterträdare utse
chefen för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, direktör Jan Herin. Detta beslut måste konfirmeras av
årsmötet.
Årsmöte
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 14 augusti 2002 i Näringslivets Hus. Omedelbart efter årsmötet
ägde ett möte rum med föreningens ombud, vilket följdes av den traditionsenliga lunchen på Operakällaren. Dagen därpå anordnades ett seminarium om Brevröstningen och aktuella frågor.
Årets Svensk i Världen 2002
Till Årets Svensk i Världen 2002 utsåg styrelsen i samråd med vår samarbetspartner Dagens Industri
entreprenören Yngve Bergqvist, ishotellets i Jukkasjärvi skapare. Pristagaren mottog insigniet på sin
nya värdighet ur föreningens ordförandes händer i anslutning till årsmöteslunchen. Den 6 maj intervjuades Bergqvist i Dagens Industri och framträdde i TV4:s program Nyhetsmorgon.
Styrelse
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammansättning har varit följande
(inom parentes anges när resp mandatperiod utgår):
Peter Forssman (2003), ordförande
Gunnila Masreliez-Steen, vice ordförande (2004)
Rutger Barnekow (2003)
Jerry Bergström (2003)
Bo Hjelt (2004)
Ingrid Hanell Karlsson (2002)
Adolf H Lundin (2004)
Karl Miiro (2004)
Claes Nyberg (2002)
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Ulla O´Barius (2003)
Björn Ström (2003)
Christer Jacobson, generalsekreterare, ex officio ledamot av styrelsen.
Årsmötet beslöt att omvälja Ingrid Hanell Karlsson på ett år. Till styrelseledamot efter Claes Nyberg,
som undanbett sig omval, utsågs SFS:s Internationella sekreterare Kristina Lutz.
Årsmötet beslöt att rikta ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Claes Nyberg för engagerat
arbete i styrelsen.
Valberedning
Till ledamöter av Valberedningen beslöt årsmötet att omvälja Bo Hjelt (Valberedningens
ordförande), Agneta Nilsson och Elisabet Zeller-Kleinert.
Revisorer
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Ulf Hedefalk, Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.
Ständiga medlemmars Fond
Årsmötet beslöt upplösa Ständiga Medlemmars Fond och tillföra medlen den löpande verksamheten.
Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick per utgången av år 2002 till ca 37 000. Motsvarande siffra för 2001 var
ca 35 000. Antalet företags- och organisationsmedlemmar uppgick till ca 70.
Medlemsavgifter
Årsmötet beslöt att årsavgifterna, som varit oförändrade sedan 1997 skulle höjas med omedelbar verkan enligt följande: enskild medlem SEK 500 (tidigare 400), makar/sambor SEK 600 (tidigare 500)
och ungdomsmedlemmar (t o m 25 år eller studerande) SEK 250 (tidigare 200).
Ombud
Föreningen har drygt nittio ombud i olika delar av världen.
Personal
Under året arbetade följande personal på kansliet: Christer Jacobson som generalsekreterare, Kjell
Jansson (administration) och Ingrid Stake (ekonomi).
Ekonomi
Föreningen uppvisade 2002 ett positivt resultat, SEK 366 552 (2001 SEK 339 348). I övrigt hänvisas
till nedanstående resultat- och balansräkning.
Viktiga händelser efter verksamhetsårets slut
Diskussioner med tjänstemän på Näringsdepartementet har inletts för att diskutera den ovan nämnda
begäran om en statlig utredning om utlandsrelaterade frågor, vilken begärts av SVIV och Föreningen
Svenskt Näringsliv. I sammanhanget kan nämnas att en liknande utredning tillsatts (Utlandsvillkorsutredningen) med uppgift att se över de offentliganställdas arbets- och lönevillkor. I våra diskussioner med departementet har vi givetvis påpekat att det vore absurt om den av oss begärda utredningen
inte skulle komma till stånd när regeringen nu beslutat att utreda de statligt anställdas villkor. Denna
grupp omfattar ca 1 000 personer. Gruppen näringslivsanställda svenska medborgare som verkar i
utlandet är ju mångdubbelt större. Ytterligare information om den av oss begärda utredningen kommer att lämnas vid årsmötet.
Hösten 2002 företog kansliet en ombudsenkät för att försöka utröna vad som krävs såväl av kansliet
som av ombuden för att blåsa liv i denna lätt insomnade institution. Att svara på våra frågor förklarade vi vara ett krav för att få vara kvar som ombud. Trots detta tydliga påpekande hörsammade bara
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strax över hälften av våra ombud denna uppmaning. Det har tvingat oss att avtacka en lång rad ombud som vi förmodar inte längre känner sig engagerade i föreningens verksamhet. Inom styrelsen och
på kansliet försöker vi nu analysera situationen och komma med konstruktiva förslag hur vi ska möta
framtiden. Har ombudsinstitutionen kanske överlevt sig självt? Ska vi arbeta på ett annat sätt från och
med nu för att markera vår närvaro i olika delar av världen? Är våra medlemsföreningar, medlemsföretag och handelskamrar utomlands kanske de nya baser från vilka vi ska operera? Detta är något
som bör diskuteras i anslutning till årsmötet och det därpå följande ombudsmötet.
En fråga som kansliet och vår tidskriftsredaktion arbetat med under våren har varit att berätta om
den kommande folkomröstningen om euron i vilken utlandssvenskarna har rätt att deltaga. Det gäller
bl a att informera om alla formalia som måste uppfyllas för att röstningen ska bli giltig. Misstag, såsom t ex att brevrösta på svenskt territorium i samband med semestervistelse, vilka begicks i samband med det senaste riksdagsvalet, måste nu undvikas.
Av juridiskt formella skäl är det omöjligt för SWEA att bli föreningsmedlem i vår förening. Detta
hindrar dock inte att vi kan ha ett förtroendefullt och fördjupat samarbete, vilket vi välkomnar. Så har
också blivit fallet. Som ett exempel härpå kan nämnas det gemensamma seminariet på temat Svensk i
världen - möjligheter och utmaningar som anordnas dagen efter årsmötet, dvs den 13 augusti.
Sist men inte minst viktigt är att informera årsmötet om att ambassadör Christer Jacobson, föreningens generalsekreterare och styrelseledamot sedan den 1 januari 1998, nu på egen begäran lämnar
sin tjänst. Till hans efterträdare har styrelsen enhälligt beslutat utse ambassadör Örjan Berner, som i
enlighet med föreningens stadgar ex officio också blir medlem av styrelsen. Örjan Berner, som gjort
en lysande karriär och bl a i tur och ordning varit ambassadör i Moskva, Berlin och Paris, tror vi
kommer att bli en utmärkt efterträdare till Christer Jacobson. Denne kommer att kvarstå som konsult
i ett år och bl a sköta föreningens webbplats.
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RESULTATRÄKNING

2002

2001

Föreningens intäkter
Medlemsintäkter, annonser och handböcker
Övriga intäkter

3 321 526
121 006

3 028 301
54 750

Summa intäkter

3 442 532

3 083 051

-1 607 586
-493 761
-1 019 866
-36 290

-1 386 791
-375 505
-1 008 176
-38 236

-3 157 503

-2 808 708

285 029

274 343

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

81 523

65 005

Summa resultat från finansiella investeringar

81 523

65 005

Resultat efter finansiella poster

366 552

339 348

Årets vinst

366 552

339 348

Föreningens kostnader
Medlemsservice, tidning och handböcker
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier
Summa kostnader
Verksamhetsresultat

Not
1

2
3
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BALANSRÄKNING

Not
1

2002-12-31

2001-12-31

6 998

43 288

6 998

43 288

158 461
0
11 123
92 306
1 925
263 815

121 475
121 150
22 513
90 777
3 580
359 495

Kassa och bank

3 541 473

2 952 461

Summa omsättningstillgångar

3 805 288

3 311 956

Summa tillgångar

3 812 286

3 355 244

2 125 204
402 861
366 552

1 785 856
397 771
339 348

2 894 617

2 522 975

32 131
52 354
65 268
767 916

25 851
35 351
57 651
713 416

917 669

832 269

3 812 286

3 355 244

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar Alecta/SPP
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget Kapital
Dispositionsfond
Egna fonder
Årets vinst
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Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda medlemsavgifter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Noter
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Not 1

Redovisningsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Om inte
annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som avser aktuellt
räkenskapsår. Intäkter i form av medlemsavgifter intäktsförs det år som medlemskapet avser.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid
tillämpas följande avskrivningstider:
Antal år
Inventarier
5
Datorer
3
Not 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2002

2001

Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

361 080
416 362
777 442

348 840
408 141
756 981

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

241 172
22 736

248 941
31 905

Övriga personalkostnader

1 252

2 254

Summa personalkostnader

1 019 866

1 008 176

Under året har ca 60 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.
Not 3

Inventarier

2002-12-31

2001-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

113 330

112 770

0
0
113 330

20 994
-20 434
113 330

Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Försäljningar och utrangeringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-70 042

-52 240

0
-36 290
-106 332

20 434
-38 236
-70 042

6 998

43 288

Utgående restvärde enligt plan

Not 4

Egna fonder
2001-12-31

Minnesfonder (T Bladins,T Carlestams, N J Johnsons,

Ränta 2002

Utdelat 2002

2002-12-31

8
E Nylanders och S Sundgrens fonder)
Hj o E Johanssons fond

193 015
204 756

7 330
7 760

-5 000
-5 000

195 345
207 516

Summa

397 771

15 090

-10 000

402 861

Not 5

Förutbetalda medlemsavgifter
2002-12-31

2001-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2003-2004
Ständiga medlemmars avgifter

251 800
516 116

197 300
516 116

Summa

767 916

713 416

Stockholm 2003-05-05

Peter Forssman
Ordförande

Gunnila Masreliez-Steen
Vice ordförande

Christer Jacobson
Generalsekreterare

Rutger Barnekow

Jerry Bergström

Jan Herin

Bo Hjelt

Ingrid Hanell-Karlsson

Adolf H Lundin

Kristina Lutz

Karl Miiro

Björn Ström

Min revisionsberättelse har avgivits 2003-05-08

Ulf Hedefalk
Auktoriserad revisor

