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Verksamheten 
Föreningen uppvisar ett litet negativt ekonomiskt resultat med en förlust på SEK -81 953 (2003:  -107 238). Skälet är 
främst att annonsinkomster för tidskriften fortfarande ej täcker kostnaderna och vidare att tidigare års särskilda bidrag 
upphört vid slutet av 2002. Besparingsinsatser samtidigt med nya ansträngningar att öka inkomsterna ger visst resultat 
men innebär samtidigt att Föreningen ej har möjlighet att genom resor hålla erforderlig personlig kontakt med 
utlandssvenskar eller satsa på större antal projekt. Antalet medlemmar var tämligen stabilt och ligger på ca 40 000 
varvid dock bör märkas att flertalet av dessa är medlemmar i SVIV genom sina lokala föreningar. Föreningens 
huvudsakliga verksamhet, att vara utlandssvenskarnas intresseorganisation i Sverige, kommer alla dessa tillgodo oavsett 
medlemskap i SVIV. Föreningen har under året fått viss ökad publicitet i media dels genom den lyckade konferensen 
”Att vara svensk i världen” dels genom valet av Margit Wallström till ”Årets Svensk i Världen” dels genom andra 
insatser. Fortfarande är dock bristen på intresse för utlandssvenskarnas situation och potentiella insatser för Sverige 
påfallande framförallt i den politiska sfären men även i media och offentlig debatt. Vi hyser förhoppningar att 
allteftersom antalet utlandssvenskar blir större, deras medverkan i parlamentsval  ökar och SVIVs verksamhet får 
ytterligare offentlig profil bl.a. genom nya stora konferenser och insatser såsom för kris/katastrofberedskap, så skall 
också statsmakternas intresse för verksamheten öka. I sådant fall borde SVIV, liksom alla våra nordiska 
systerorganisationer och ett antal europeiska dito kunna få ett visst statligt bidrag för sin verksamhet. Hemställan om ett 
sådant har inlämnats till UD under hösten 2004. 
 
Vid föreningens årsmöte i augusti 2004 valdes en ny styrelse. De avgående styrelseledamöterna, ordföranden Peter 
Forssman samt Adolf Lundin och Karl Miiro avtackades varmt för gedigna insatser. Som ersättare för de avgående 
ledamöterna nyvaldes Ulf Dinkelspiel (ordförande), Jonas af Jochnick och Jonas Tallroth.  
 
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har SVIV under de senaste åren framgångsrikt, förutom 
företag, även värvat föreningar/handelskamrar/klubbar som medlemmar. På det sättet har föreningen blivit ett mer 
representativt språkrör för utlandssvenskarna. Vi är nu en lobbyorganisation som kan framföra synpunkter med 
betydligt större tyngd än tidigare. 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. Genom att 
även betona utlandssvenskarnas roll och insatser för Sverige har verksamheten breddats vilket ökat intresset i Sverige 
för SVIV.  
Antalet företagsmedlemmar i SVIV fortsätter att öka och uppgår till närmare sjuttio.  
 
Styrelsen beslöt 2002 att tidskriften från och med år 2003 ska ges ut med fyra nummer per år (tidigare sex), men i 
gengäld utökades sidantalet i varje nummer och upplagan fördubblades. Tidningen har varit mycket uppskattad med sin 
nye redaktör, Axel Odelberg, känd författare och journalist. Läget på annonsmarknaden har varit kärvt vilket inneburit 
intäktstapp. Fortsatt föreligger behov att få en mer stabil finansiell grund för tidskriften eventuellt genom tillskapandet 
av en fond, som kan stödja denna. Tidskriften är SVIVs ansikte utåt och mycket uppskattad bland utlandssvenskarna - 
därför är det viktigt att den fortsätter komma ut. 
 
Medlemsavgifterna har varit oförändrade och vissa rabatter har getts till medlemmar i lokala föreningar, som själva 
bidrar till SVIV. Av juridiskt formella skäl är det omöjligt för SWEA att bli föreningsmedlem i vår förening. Detta 
hindrar dock inte att vi har ett förtroendefullt och fördjupat samarbete. Medlemmar i SWEA kan för reducerat pris bli 
medlemmar i SVIV. 
 
Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar i andra frågor 
Föreningen har under året avgivit två remisser. Dels till Utbildningsdepartementet: angående 
’Centrala studiestödsnämndens rapport avseende Översyn av bestämmelser om återbetalning av studielån för utomlands 
bosatta’. Dels till Utrikesdepartementet angående: 
’Betänkandet Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under 
utlandstjänstgöring (SOU 2004:24)’. 
 



2 Förhandlingar med Regeringskansliet om villkor för utlandsutsända 
SVIVs generalsekreterare har varit ordförande i en arbetsgrupp som förutom Föreningen bestått av representanter för 
Svenskt Näringsliv och för ett antal större svenska företag. Denna grupp har diskuterat med Regeringskansliets 
"Utlandsstationeringsgrupp" bestående av fem departement med Näringsdepartementet som ordförande. Diskussionerna 
gällde villkor för utlandsutsänd personal inom näringslivet, främst socialförsäkring, arbetsgivaravgifter, 
arbetslöshetsförsäkring, samt svensk undervisning i utlandet. "Utlandsstationeringsgruppen" framlade under hösten en 
rapport som granskades av arbetsgruppen samt av SVIVs referensgrupp bestående av ett tjugotal större svenska företag. 
I rapporten fanns flera positiva besked. De gäller en konstruktiv attityd till finansiering av svenskundervisning, en 
beredskap att se över grundvalen för socialavgifterna så att vissa lönetillägg vid utlandsstationering undantas, en vilja 
att diskutera vidare i fråga om socialförsäkringarna och arbetslöshetsersättningen. SVIV och Svenskt Näringsliv skrev 
en gemensam inlaga till Regeringskansliet där rapporten välkomnades och regeringen uppmanades att gå vidare med 
konkreta beslut i den riktning som rapporten angav. Så skall enligt vad vi erfarit nu ske i en nära framtid. Arbetet har 
alltså hittills gett ett tämligen gott resultat om än takten i denna process varit mycket långsam. 
 
Konferens ”Att vara svensk i världen”, Båstad den 10 augusti  
Den 10 augusti hölls i Båstad SVIVs stora konferens "Att vara svensk i världen". Som deltagare i de tre panelerna hade 
vi lyckats rekrytera ett antal prominenta och framstående svenskar i världen utanför Sverige och huvudanförandet hölls 
av ”Årets svensk i världen”, Margot Wallström. Över 200 intensivt engagerade åhörare kunde vittna om att denna unika 
konferens blivit en stor framgång 
 
Syftet med konferensen var mångfaldigt: 
- att stimulera 400 000 utlandssvenskar till ökade insatser för Sverige 
- att främja förståelsen i Sverige för utlandssvenskarnas situation och insatser 
- att väcka diskussion om denna viktiga grupp högt kvalificerade svenskar och deras roll för Sverige 
- att belysa hur olika generationer utlandssvenskar sökt utmaningar i främmande länder och hur idag unga svenskar där 
lyckas ta sig fram i hård internationell konkurrens. 
 
Konferensen tog upp ett antal spörsmål inom följande fyra breda områden. 
 
1. Betydelsen för Sverige 
Vilken betydelse för Sverige har den relativt stora utflyttningen av svenskar; ekonomiskt, kulturellt ? Vilka förhållanden 
i Sverige och andra länder främjar denna utveckling ? Hur kommer det att se ut i framtiden ? Vilka tänkbara 
förändringar i Sverige kan påverka ut- och hemflyttning ? Internationaliseringen av svenska företag ? Har 
globaliseringen / EU-inträdet förändrat vikten av den nationella tillhörigheten? 
 
2. Att vara svensk i en utländsk miljö? 
Har min ”svenskhet” över huvud någon betydelse för mig i min yrkesverksamhet eller privatliv ? Vilka ”svenska” 
egenskaper spelar roll i den verksamhet jag bedriver ? Vilka värderingar, referensramar, symboler för jag med mig som 
svensk ? Vilka kulturella band bevaras med hemlandet ? Hur upplever min omgivning min svenska härkomst ? Vilka 
kulturskillnader eller –krockar skapar denna min ”svenskhet” i förhållande till min publik/klient/kollega ? Hur upplever 
min omgivning min svenska härkomst ? Vilka kulturskillnader eller –krockar skapar denna min ”svenskhet” i 
förhållande till min publik/klient/kollega? 
 
3. Sverigebilden 
Vilken bild av Sverige finner jag i min utländska miljö ? Hur har den förändrats över tiden? Vad har detta för betydelse 
för min egen verksamhet? Hur uppfattar jag dess betydelse för Sverige? Har, i det europeiska samarbetet, svenska 
värderingar/prioriteringar fått något genomslag eller tvingas man anpassa sig till en slags ”europeisk modell”? 
 
4. Insatser för Sverige 
Vad finner jag mig själv som utlandssvensk kunna/vilja göra för Sverige för att främja svenska intressen (investeringar, 
handel, kultur, turism, Sverigebild) ? Vad tycker jag att svenska myndigheter/institutioner/företag kan göra i detta syfte? 
Hur mäter sig Sverige med andra jämförbara länder (Finland, Danmark, Irland, Holland) vad gäller insatser för att 
främja landets intressen? Hur förhåller sig utlandssvenskar till Sverige jämfört med irländska diasporan till Irland, 
skottarna till Skottland, polacker till Polen, kineser och indier till sina hemländer? 
 
Den europeiska samarbetsorganisationen Les Européens dans le monde 
Denna förening för europeiska organisationer har till syfte att tillvarata sina i utlandet bosatta medborgares intressen 
och har sitt säte i Bryssel. Verksamheten finansieras med EU-medel och blygsamma nationella bidrag från 
medverkande nationella organisationer. Föreningens idé är att skapa intresse för utlandsboende européers situation 
också inom EU. Vår mycket aktiva representant i Les Européens är ombudet Karine Henrotte, som är starkt engagerad i 
detta arbete. Generalsekreteraren avser söka öka sina insatser i denna organisation. 
 
 



3 Utlandssvenskarnas rösträtt 
Sedan föreningen 1995 lyckats driva igenom att utlandssvenskarnas rösträtt blev grundlagfäst har föreningen haft en 
viktig framgång under 2002 genom segern i brevröstningsfrågan. De nya reglerna innebar att "generell rätt att brevrösta 
utomlands" infördes. Den nya lagen trädde i kraft den 1 april 2002. Under 2003 kunde det nya systemet testas vid 
EMU-omröstningen. Vid denna var ca 107 000 svenskar i utlandet röstberättigade och ca hälften av dessa utnyttjade sin 
rösträtt, vilket får anses vara ett gott resultat. För att ytterligare underlätta för utlandssvenskar har Föreningen diskuterat 
med den särskilde utredaren av valprocedurer, Ulf Larsson, om möjligheten att på olika sätt förenkla och förbättra 
brevröstningsformen. Dessa diskussioner har lett till gott resultat genom att det enhälliga förslaget från den 
parlamentariska utredningen innefattar vissa konkreta förbättringar i proceduren för brevröstning nämligen: 
  
1. Brevröstningen skall bli permanent och arbetas in i den nya vallagen. 
2. Tidsfristen för avlämnande av brevröst ökar från 30 till 45 dagar före valdagen 
3. Regeln att brevrösten måste ha kommit in till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen slopas. 
4. Kravet att väljarens make, barn, sambo, makens barn eller sambos barn inte får vara vittne slopas. 
 
Enkät om motiven för ut- och hemflyttning 
Tillsammans med Svenskt Näringsliv gjorde SVIV under våren  en enkätundersökning hos sina medlemmar och hos 
medlemmarna i anslutna föreningar om utlandssvenskars motiv för utflyttning respektive för ev. återvändande till 
Sverige. SN var särskilt intresserad av skatternas betydelse inte minst därför att man förhandlade med regeringen just 
härom. SVIV vill gärna ha en god bild av hela motivkretsen. Undersökningen gav intressanta resultat. En rad motiv styr 
valet av bosättningsland. Främst är det önskan att uppleva nya miljöer. "Kulturen och livskvaliteten i det nya landet 
lockade" sade omkring 40 % och något färre (36%) hänvisade till "det höga skattetrycket i Sverige" som främsta skäl 
medan nästan lika många (35%) sade att de "fick erbjudande om jobb utomlands" och detta var huvudmotiv. 19 % ville 
främst "komma bort från negativa sidor av Sverige". Skatterna var viktigare för de något äldre och för män, jobben, 
studier och nya upplevelser för de yngre, kvinnor hade livskvalitet, jobberbjudande och "partnerns flyttning" som 
främsta motiv. I närmare genomgång av skatternas betydelse framgick att blott 8% ansåg dessa vara helt avgörande och 
19% "inte viktigt alls" medan 22% ansåg dem vara "mycket viktiga". För dem som ansåg skatterna viktiga så rankade 
man dem i betydelse så här: löneskatter/arbetsgivaravgifter, 54%, förmögenhetsskatten, 50%, arvs- och gåvoskatterna, 
32%, utdelningsskatten på aktier 18%. 66% menade att skatterna i Sverige är för höga och 40 % sade sig vara mer 
intresserade av att bo i Sverige om de var lägre. Motivkretsen för ev. återflyttning var dock mycket varierad. En allmän 
slutsats är att utlandssvenskar har flyttat av en rad olika skäl och även om skatter kan vara viktiga så är de för flertalet ej 
avgörande.  
 
Referensgrupp med näringslivet 
Denna grupp sammanträdde tre gånger i syfte att driva vidare de frågor som rests i skrivelse av den 12 december 2002 
till Näringsminister Leif Pagrotsky (med kopia till Samordningsminister Pär Nuder) med en begäran om en statlig 
utredning om utlandsrelaterade frågor (se ovan).  Föreningens Kontaktgrupp (organisationer med utlandsanknytning) 
sammanträdde flera gånger under året för att samordna sina till regeringen riktade utredningskrav och utbyta allmän 
information om SVIVs och de andra organisationernas verksamhet. 
 
Individuell rådgivning till enskilda medlemmar 
Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar som ofta hänvisas till den av ambassader och andra 
utlandsmyndigheter. Frågorna gäller främst sociala och andra problem i samband med ut- och hemflyttning. 
 
Lobbyingverksamhet 
SVIVs lobbyverksamhet innefattar kontakt främst med riksdagspartierna och med andra opinionsbildare. Där har drivits 
frågor såsom att brevröstningsregler i riksdagsval förbättras, förvärvsarbete för de s.k. medföljarna underlättas, det nya 
pensionssystemet görs om så att intjäning till det svenska pensionssystemet tillåts på bättre villkor för medföljare till 
svenska utlandsanställda. Vidare söker vi tillse att handläggningen av pensionsfrågor för svenskar i utlandet snabbas 
upp och gör hänvändelser om insatser för att förbättra svensk TVs täckning utomlands för utlandssvenskars räkning, 
dito för Sveriges Radios utlandssändningar. I flera av dessa frågor har vi kunnat notera konkreta framsteg. 
 
Medlemsförmåner 
SVIV 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, 
resor. I detta arbete finns ett betydande inslag av insatser som tjänar att närma utlandssvenskar till Sverige såsom 
internetbaserade telefonarrangemang som radikalt minskar kostnaderna för kontakt med Sverige etc. På hemsidan finns 
ständigt nya erbjudanden. 
 
 
 
 
 



4 Värvningsresor 
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till St Petersburg,  Moskva, Warszawa, 
London, Paris och Tallin. Informationskanalen till ombud, företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i 
form av regelbundet återkommande Nyhetsbrev, vilka tillställts mottagarna i elektronisk form har fortsatt och 2004 blev 
det ett tiotal stycken. Under året kunde föreningen genom generösa bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela 
ut SEK 22 000 i feriebidrag och SEK 30 000 i stipendier. Stort tack till dem som gjort detta möjligt! 
 
Årsmöte 
Vid årsmötet i Båstad den 10 augusti där ett femtiotal medlemmar närvor, föredrogs och godkändes 
verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. På 
valberedningens förslag valdes enhälligt tre nya medlemmar till styrelsen efter Peter Forssman (ordförande), Adolf 
Lundin och Karl Miiro. De nyvalda blev respektive Ulf Dinkelspiel, fd handelsminister och nyligen avgången som 
verkställande direktör för Exportrådet (ordförande), Jonas af Jochnick, grundare av Oriflame samt Jonas Tallroth, 
personaldirektör Scania. Övriga medlemmar av styrelsen kvarstår på sina poster och detsamma gäller valberedningens 
medlemmar samt revisorerna. Ordföranden avtackades varmt av Bo Hjelt för sina insatser under de gångna fyra åren. 
Mötet utsåg vidare förre generalsekreteraren Christer Jacobson till hedersledamot i föreningen. Årsavgifterna 
fastställdes till samma belopp som hittills.  
 
Vid ombudsmötet närvor ett tjugotal ombud från olika delar av världen jämte flertalet styrelsemedlemmar. 
Generalsekreteraren föredrog och konstaterade att ombudsfunktionen hade högsta prioritet i SVIVs arbete. Ett tjugotal 
nya ombud har rekryterats under de senaste månaderna och ambitionen var fortsatt att öka detta antal, få representation 
på flertalet platser där det finns svenska kolonier, rekrytera både ombud med anknytning till det svenska näringslivet 
och ombud med brett socialt nätverk. Ombudens uppgift att rekrytera nya medlemmar kräver att de kan visa vilken 
nytta SVIV gör för utlandssvenskarna. Förutom de insatser som nu är särskilt aktuella för SVIV (förhandlingar med 
departementen om villkor vid utlandsflyttning, pensionsfrågor, brevröstningsprocedurer, svenskundervisning, 
medlemsförmåner mm) så  meddelade SVIV sin avsikt gå ut med en stor enkät till ombuden med frågor som gäller 
medföljande, sjukvård, säkerhet, medborgarskap, försäkringar, skatter, pensioner, återvändandefrågor mm. Tanken var 
att med detta diskussionsunderlag klarare prioriteringar skulle kunna göras i det framtida arbetet. Detta underlag har 
sedan cirkulerats och svaren bearbetas. 
 
Årets Svensk i Världen 2004 
Styrelsen beslöt vid sammanträde i maj i samråd med Dagens Industri att till Årets Svensk i Världen 2004 utse EU-
kommissionären Margot Wallström. Motiveringen lyder:  
   ” Margot Wallström utför med energi och skicklighet en av EU:s viktigaste och svåraste uppgifter – att värna om 
miljön i Europa och i världen – tidvis i konflikt med starka politiska och kommersiella intressen. Genom sina stora 
kunskaper och sitt starka engagemang i internationella frågor och för Sverige är hon uppskattad i vida kretsar” 
Vår samarbetspartner Dagens Industri publicerade nyheten i samband med en mycket uppmärksammad intervju med 
Margot Wallström. Priset utdelades vid årsmötet. 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammansättning har varit följande 
(inom parentes anges när resp mandatperiod utgår): 
Peter Forssman (2004), ordförande fram till 10 augusti 2004 
Ulf Dinkelspiel från 10 augusti 2004 (2007) 
Gunnila Masreliez-Steen, vice ordförande (2007) 
Jerry Bergström (2006) 
Mariana Burenstam Linder (2006) 
Michael Daun (2006) 
Jan Herin (2006) 
Bo Hjelt (2005) 
Jonas af Jochnick från 10 augusti 2004. (2007)  
Adolf H Lundin (fram till 10 augusti 2004) 
Karl Miiro (fram till 10 augusti 2004) 
Susanna Persson (2005) 
Björn Ström (2006) 
Jonas Tallroth från 10 augusti 2004 (2007) 
Örjan Berner Generalsekreterare (2006) 
 
Valberedning 
Till ledamöter av Valberedningen beslöt årsmötet att omvälja Bo Hjelt 
(Valberedningens ordförande), Agneta Nilsson, grundare av SWEA och Elisabet Zeller,  
ombud Bern. 
 



5 Revisorer 
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Ulf Hedefalk, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.  
 
Utvidgning av SVIVs ombudsnät 
SVIV fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät i utlandet. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är anknutna 
till något svenskt företag eller handelskammare och har ett brett socialt nätverk. På vissa orter finns flera ombud. Dels 
kan de ha olika bakgrund och kontaktkretsar dels kan de ha nytta av att sinsemellan samråda om sina insatser. 
Föreningen har nu ca 70 ombud och har ambitionen att öka antalet till ca 100.  
 
Särskilda ungdomsombud 
Föreningen söker också skapa särskilda ungdomsombud i vår allmänna satsning att få in yngre medlemmar i 
Föreningens arbete, där särskilt den nya webbplatsen skall spela en roll.  
 
Personal 
Under året arbetade följande personal på kansliet: Generalsekreterare, Örjan Berner,  Kjell Jansson (administration) 
och Ingrid Stake (ekonomi). 
 
Ekonomi 
Föreningen uppvisade 2004, som ovan redovisats, ett negativt resultat, SEK  - 81 953 (2003 SEK -107 238). I övrigt 
hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.  
 
Aktuella händelser 
Tsunamikatastrofen på Annandagen 2004 träffade ett antal utlandssvenskar och många av dessa deltog även i 
räddningsarbetet. SVIV har i brev till utrikesministern, kabinettssekreteraren på UD och i kontakter med 
regeringskansliet och Medborgarkommissionen erbjudit sina tjänster för att organisera en bättre kris/katastrofberedskap 
i utlandet. 
 
 
RESULTATRÄKNING    Not  2004  2003 
    1     
         
Föreningens intäkter         
Medlemsintäkter, annonser och handböcker      2 254 658  2 420 907 
Övriga intäkter      305 750  118 925 
         
Summa intäkter      2 560 408  2 539 832 
      
         
Föreningens kostnader         
Medlemsservice, tidning och handböcker      -1 160 304  -1 162 765 
Övriga externa kostnader      -614 205  -525 968 
Personalkostnader    2  -883 794  -1 010 981 
Avskrivningar av inventarier    3  -18 340  -9 913 
         
Summa kostnader      -2 676 643  -2 709 627 
         
Verksamhetsresultat      -116 235  -169 795 
         
         
Resultat från finansiella investeringar         
Ränteintäkter      34 282  62 557 
         
Summa resultat från finansiella investeringar      34 282  62 557 
         
Resultat efter finansiella poster       -81 953  -107 238 
         
Årets resultat      -81 953  -107 238 
         
         



6 

         
         
         
         
BALANSRÄKNING    Not  2004-12-31  2003-12-31 
    1     
Tillgångar         
         
Anläggningstillgångar         
         
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier    3  33 764  5 829 
         
Summa anläggningstillgångar      33 764  5 829 
         
Omsättningstillgångar         
         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar      200 402  216 600 
Övriga kortfristiga fordringar      36 529  44 393 
Förutbetalda kostnader      54 447  43 960 
Upplupna intäkter      0  0 
      291 379  304 953 
         
Kassa och bank      3 506 462  3 543 102 
         
Summa omsättningstillgångar      3 797 840  3 848 055 
         
Summa tillgångar      3 831 604  3 853 884 
         
         
         
         
Eget kapital och skulder         
         
Eget Kapital         
Dispositionsfond      2 900 634  2 491 756 
Egna fonder    4  402 469  404 719 
Årets resultat      -81 953  -107 238 
         
Summa eget kapital      3 221 150  2 789 237 
         
         
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder      213 965  160 512 
Övriga kortfristiga skulder      19 517  31 926 
Upplupna kostnader      155 222  105 843 
Förutbetalda medlemsavgifter    5  221 750  766 366 
         
Summa kortfristiga skulder      610 454   1 064 647 
         
Summa eget kapital och skulder       3 831 604  3 853 884 
         
         
Ställda panter      Inga  Inga 
         
Ansvarsförbindelser      Inga  Inga 
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Noter 

     

      
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 
 2004  2003 

      
Löner och andra ersättningar:     
Generalsekreterare  202 040  324 800 
Övriga anställda  455 319  437 304 
Totala löner och ersättningar  657 359  762 104 
     
Sociala kostnader  225 193  246 493 
(varav pensionskostnader)  31 804  30 330 
     
Övriga personalkostnader  1 241  2 384 
     
Summa personalkostnader  883 793  1 010 981 
     
Under året har ca 70 pers arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.   
 
 
Not 3 Inventarier  2004-12-31  2003-12-31 

      
Ingående anskaffningsvärden  109 074  113 330 
Årets förändringar:     
- Inköp  46 275  8 744 
- Försäljningar och utrangeringar  -32 131  -13 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  123 218  109 074 
     
Ingående avskrivningar  -103 245  -106 332 
Årets förändringar:     
- Försäljningar och utrangeringar  32 131  13 000 
- Avskrivningar  -18 340  -9 913 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -89 454  -103 245 
     
Utgående restvärde enligt plan  33 764  5 829 
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Not 4  Egna fonder 
 2003-12-31 Ränta 2004 Utdelat 

2004  
2004-12-31 

    
196 095 3 755 -5 000 194 850 
208 624 3 995 -5 000 207 619 

    

Minnesfonder (T Bladins,T Carlestams, N J Johnsons, 
E Nylanders och S Sundgrens fonder) 
Hj o E Johanssons fond 
 
Summa 404 719 7 750 -10 000 402 469 
 
 
Not 5 Förutbetalda medlemsavgifter 
   2004-12-31  2003-12-31 
      

 221 750  250 250 Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2004-2005 
Ständiga medlemmars fond upplöst efter årsmötesbeslut  0  516 116 

      
Summa  221 750  766 366 
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