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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 
 
Verksamheten 
Föreningen har under det gångna året intensifierat sitt arbete att tillvarata utlandssvenskarnas intressen och få dessa 
att engagera sig för Sverige genom en rad olika aktiviteter som redovisas här nedan. Verksamheten uppvisar ett 
negativt ekonomiskt resultat med en förlust på SEK 324 585 (2006: +86 861). Skälet till detta resultat är främst 
sämre annonsinkomster för tidskriften som ej täcker sina kostnader. Kostnader för hemsidan har tillkommit och 
överskrider intäkterna för denna. Konferenser har varit betydande intäktskällor under de gångna åren men Gulf-
konferensen fick något lägre intäkter. Det stora initiativet ”Utlandssvenskarnas Parlament” innebar smärre kostnader. 
Besparingsinsatser samtidigt med nya ansträngningar att öka inkomsterna gav visst resultat men innebär samtidigt att 
Föreningen ej haft möjlighet att genom resor hålla erforderlig personlig kontakt med utlandssvenskar eller satsa på 
större antal projekt. Antalet medlemmar ökade något 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 genom lyckade konferensarrangemang såsom i första hand 
”Utlandssvenskarnas Parlament” men även ”Svenskarna i Gulfstaterna”, valet av Årets Svensk i Världen, och även 
genom den interaktiva och framgångsrika hemsidan. Intresset för utlandssvenskarna ökade markant inför riksdags-
valet 2006 och vi har under 2007 försökt att fortsatt främja kontakten mellan utlandssvenskarna och främst den 
politiska sfären men även media i Sverige. 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.  
 
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har SVIV under senare år framgångsrikt utvidgat sin 
medlemskader genom att man, förutom företag, även värvat föreningar/handelskamrar/klubbar som medlemmar. Vi 
satsar på ett utökat och aktivt samarbete med dessa svenska organisationer i utlandet. 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 liksom medlemmar i anslutna föreningar/klubbar för reducerat 
pris bli medlemmar i SVIV. Antalet företagsmedlemmar i SVIV uppgår till närmare sjuttio. På detta sätt 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 remiss-
organet 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 verk-
samheten breddats vilket ökat intresset i Sverige för SVIV. 
 
SVIVs tidskrift ”Svenskar i Världen” har varit mycket uppskattad med sin redaktör, Axel Odelberg, känd författare 
och journalist. Läget på annonsmarknaden har dock blivit kärvare vilket inneburit minusresultat. Fortsatt föreligger 
behov att få en mer stabil finansiell grund för tidskriften eventuellt genom tillskapandet av en fond, som kan stödja 
denna då vi annars tvingas överväga reducerat antal nummer per år. Tidskriften är SVIVs ansikte utåt och mycket 
uppskattad bland utlandssvenskarna - därför är det viktigt att den fortsätter komma ut i någon form. Medlemsav-
gifterna har varit oförändrade och vissa rabatter har getts till medlemmar i lokala föreningar, som själva bidrar till 
SVIV. 
  
Utlandssvenskarnas Parlament  
Utlandssvenskarnas Parlament avhölls den 22 augusti och blev en betydande framgång. Omkring 225 personer 
deltog, väsentligen representanter för svenska föreningar, klubbar, handelskammare och andra organisationer i 
utlandet. Näringslivets Hus ställde upp med sin stora konferenssal och med ett tiotal mötesrum där de stora 
arbetsgrupperna kunde husera. Plenarinslagen var av högsta kvalitet. Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, 
gav en positiv men alls inte okritisk kommentar till läget i Sveriges ekonomi. Hans Rausing, Årets Svensk i Världen, 
gav en fascinerande tillbakablick på sin bana som entreprenör och en lika spännande framtidsvision kring de nya 
affärsprojekt som han nu utvecklar. Carl Bildt tog emot i UDs praktfulla salonger ”under kristallkronorna” och 
poängterade den stora vikt som han och regeringen fäster vid utlandssvenskarna och deras insatser för Sverige.  
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Det viktiga, nydanande och centrala innehållet gavs dock av de nio arbetsgrupper som sammanträdde under större 
delen av dagen. De diskuterade ett fyrtiotal resolutionsutkast som förberetts genom diskussioner mellan ”aktörer”, 
särskilt intresserade och kunniga personer som i förväg påtagit sig denna roll. Diskussionerna var sakkunniga och 
djupgående och resultatet därefter. Vilka var då besluten? Plenarmötet uttryckte allmänt gillande men hade inte tid 
att i detalj ta ställning till alla resolutioner från arbetsgrupperna. Man beslöt därför att dessa skulle tas ad notam och 
sedan läggas ut på SVIVs hemsida för kommentarer. De skulle anses antagna om mottagandet då var positivt. Två 
undantag gjordes. Det första var att ”parlamentet” beslutade att hemställa hos regeringen att denna (liksom gjorts av 
den finska regeringen avseende utlandsfinländare), utarbetar ett ”program för utlandssvenskar” där en rad av 
nedanstående frågor behandlas och får sin lösning. Det andra var att svenska medborgare, som förlorat sitt svenska 
medborgarskap i samband med att utländskt medborgarskap förvärvats, ges tillfälle att utan tidsgräns och utan krav 
på återflyttning till Sverige återfå sitt svenska medborgarskap. Dessa båda resolutioner skall nu presenteras för 
regeringen. 
  
Här finns inte plats att redovisa samtliga av det fyrtiotal resolutioner som antogs av arbetsgrupperna – hemsidan 
www.sviv.se ger full information. Några kan dock lyftas fram: 
 
Grupp 1 ”Vad utlandssvenskar kan göra för varandra och för Sverige” såg SVIV som mottagare av flera av sina 
beslut – utveckla hemsidan till att bli något av en internationell arbetsförmedling för svenskar och även en kom-
mersiell communityportal, koppla ihop de många svenska nätverk som redan finns, arbeta som länk mot organisa-
tioner i Sverige. UD uppmanas instruera utlandsmyndigheter att nära samarbeta med utlandssvenska föreningar   
Grupp 2 tog resolutioner riktade till regering och riksdag om sänkt SINK-skatt  (i analogi med sänkta skatter i 
Sverige), om avdragsrätt för bostadsräntor inom EES (regeringen har senare kommit med ett liknande förslag som 
vi ger vårt fulla stöd), om rätt till uppskovsavdrag vid försäljning av bostad i Sverige och köp av ersättningsbostad 
inom EES, om ändringar i vissa dubbelbeskattningsavtal, om protest mot aviserad utökning av reavinstbeskattning i 
samband utflyttning. 
Grupp 3 ville ge barn i förskolor samma bidrag som andra elever i utlandsskolor nu får och krävde att det svenska 
medborgarskapet skall vara avgörande för statsbidrag till de svenska utlandsskolorna. Man tog en rad resolutioner 
om att bättre utnyttja utlandssvenska akademikers kompetens, granska meritvärderingssystem som missgynnar 
svenskar med utländsk utbildning och forskningserfarenhet, genomlysa hur det svenska akademiska karriärsystemet 
bör internationaliseras, förbättra ekonomiska villkor för utlandsstudier och forskning.  
Grupp 4 diskuterade kulturfrågor och poängterade betydelsen av översättarstödet till svensk litteratur (dylikt torde 
nu behållas i andra former än tidigare), angav att svenska TV-program bör göras mer tillängliga för utlandssvenskar, 
såg möjligheter för utlandssvenskar att mer än hittills verka för spridning av svenska kulturalster utomlands. 
Grupp 5 ”Hemvändargruppen” ville skapa ett regelverk som underlättar internationell kreditupplysning och därmed 
hemvändande svenskars möjlighet att få lån för fastighetsköp mm, angav behovet av en mer generös tillämpning av 
arbetslöshetsregler för hemvändande som betalat avgift till arbetslöshetskassa under utlandsvistelse, ville få ändring i 
folkbokföringsregler som nu gör det omöjligt för makar att skriva in sig vid olika tidpunkter i samband med hem-
flyttning. 
Grupp 6 ”kriser och katastrofer” efterlyste bättre samarbete mellan svenska myndigheter, lokala föreningar, svenska 
företag och SVIV för att vid katastrofer och kriser information skulle finnas om svenska medborgare, lokala resurser 
bättre skulle tas till vara i räddningsarbete, varningar om riskmoment skulle kommuniceras, ansvar för hjälpinsatser 
skulle klarläggas liksom även vilken hjälp svenska medborgare skulle kunna påräkna i kriser. 
Grupp 7 ”legala frågor” tog förutom den ovan nämnda medborgarskapsresolutionen även beslut om att uppmana 
myndigheterna till en mer praktisk ordning än den som förebådas för utfärdande av nya pass. Man menade vidare att 
svenskt pass i allmänhet skall kunna anses styrka medborgarskapet och att en enklare ordning för bestyrkande av 
levnadsintyg skall införas. 
Grupp 8 ”Ungdomsgruppen” tog beslut om att språkkunskaper bör värderas lika vid intagning i högskola oavsett var 
de inhämtats, att samma regler som gäller för bidrag för studier i Sverige bör gälla för studier i utlandet, att studier 
och arbete i utlandet bör uppmuntras och bistås av behöriga myndigheter på olika angivna sätt, att ideellt arbete 
utomlands bör uppgraderas i meritvärderingar både av myndigheter och av privata företag. 
 
Dessa resolutioner sammanställdes därefter och presenterades på hemsidan under en remissperiod samt antogs 
därefter enligt beslutet vid plenarmötet. Avsikten var därefter att översända dem till mottagarna d.v.s. riksdag, 
regering, myndigheter och privata institutioner. Så skedde också genom uppvaktning (se nedan) hos utrikesminister 
Carl Bildt. 2009 kan ”parlamentet” samlas ånyo för att granska resultatet och då bedöma mottagande och vilket 
intresse mottagarna har haft för utlandssvenskarnas åsikter.  

http://www.sviv.se/
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Ordföranden i SVIV Ulf Dinkelspiel och generalsekreteraren Örjan Berner besökte i början av februari 2008 
utrikesminister Carl Bildt. Härvid skedde det formella överlämnandet till regeringen av resolutionerna från 
"Utlandssvenskarnas Parlament". Besöket var ursprungligen planerat till november/december 2007 men blev  
fördröjt till följd av utrikesministerns hårt ansträngda agenda.  
 
Vid mötet redovisades de viktigaste resolutionerna. Carl Bildt betonade att regeringen fäster stor vikt vid 
utlandssvenskarna, deras roll och insatser för att främja Sveriges intressen. Man är angelägen att öka kontakten 
mellan utlandssvenskar och Sverige och vill noga studera de resolutioner som antagits för att se vad som kan göras i 
form av förbättringar i de villkor som gäller för denna stora och betydelsefulla grupp. UD skall sända texten till de 
resolutioner som gäller andra departement till dessa för deras kommentarer och återkomma till SVIV med ett samlat 
svar. 
 
Vi diskuterade främst medborgarskapsfrågan och vikten av att reglerna ändras så att det blir lättare för svenskar som 
förlorat sitt svenska medborgarskap att återfå detta. Vidare tog vi upp passhanteringen i framtiden och betonade att 
man måste underlätta ej krångla till för de många utlandssvenskarna. Ett särskilt papper om denna fråga överläm-
nades från UD som vi lagt ut på vår egen hemsida www.sviv.se  Frågor som gällde svenskar i kriser och katastrof-
områden samt utlandsanställda i svenska företag kom också upp i samtalet. Utrikesministerns positiva attityd syntes 
ej blott avspegla "politisk artighet" utan även en vilja att söka konkret gå utlandssvenskarna till mötes i de olika 
ämnen som tagits upp under "Utlandssvenskarnas Parlament". Vi informerade Carl Bildt om att ett nytt sådant 
parlament planeras till 2009.  
 
UD kommer alltså att kontakta andra departement och myndigheter för att få deras kommentarer till de resolutioner 
som antogs vid ”parlamentet”. SVIV har också tagit direktkontakt med vissa centralt placerade politiker och 
tjänstemän för att ge ytterligare tyngd åt utlandssvenskarnas önskemål.  
 
SVIVs Årsmöte.  
Årsmötet avhölls den 23 augusti i anslutning till en mottagning för ”Utlandssvenskarnas Parlament”. Då ”parla-
mentet ” hade behandlat de frågor som gäller SVIVs arbete kunde årsmöte och ombudsmöte slås samman och hållas 
relativt kort. Vi samlades då i UDs stora sammanträdesrum där porträtten från några århundrades utrikesministrar 
blickade ner på deltagarna.  En tyst minut ägnades den tidigare under året bortgångne styrelseledamoten Jerry 
Bergström liksom den tidigare avlidne förre styrelseledamoten Björn Ström, båda högt uppskattade, omtyckta och 
långvariga medlemmar av SVIVs styrelse. Vid mötet föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut 
och revisionsberättelse. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Årsavgifterna fastställdes till samma 
belopp som hittills. Vid årsmötet antogs en stadgeändring med innehåll att sjuttioårsgränsen för styrelseuppdrag 
skulle slopas. (Ett extra årsmöte den 17 december stadfäste denna stadgeändring.) 
 
På valberedningens förslag valdes enhälligt styrelsens medlemmar enligt förteckning nedan. De nya styrelsemed-
lemmarna, Barbro Osher Sveriges generalkonsul i San Fransisco, Göran Sjödin, utlandspersonalchef vid SAS och 
Hanna Hallin från LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, kunde känna att de kom in i en dynamisk 
organisation. 
 
Årets Svensk i Världen. 
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Hans Rausing till "Årets Svensk i Världen 2007". Motiveringen 
löd: 
 
”Hans Rausing är en av Sveriges mest dynamiska företagsledare och entreprenörer. Under närmare 40 år ledde han 
Tetra Pak/Tetra Laval till att bli ett gigantiskt, världsledande företag. Därefter har han med obändig energi och 
nyfiken upptäckaranda ägnat sig åt nya företag och projekt. Han har också genom familjens stiftelser frikostigt 
gynnat humanitära program och stött insatser för social välfärd och miljöskydd.. Hans Rausing är sedan länge bo- 
satt utomlands men bevarar nära band med hemlandet särskilt dess södra del. Han är en stor utlandssvensk i alla 
bemärkelser.” Priset utdelades av Kronprinsessan i Stockholm den 22 augusti vid SVIVs årsmöte/Utlandssvenskar-
nas Parlament. Hans Rausing höll då ett livligt uppskattat tal om sitt liv, sitt arbete och sin syn på Sverige.  
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Gulfstatskonferens. 
Den 23 augusti avhölls konferensen ”Sverige och Gulfstaterna” på Näringslivets Hus. Denna var i första hand  
riktad till de företag, institutioner och privatpersoner som har intresse av att engagera sig i denna region och som  
då behöver hjälp, råd och stöd av de svenskar som länge levat och arbetat där. Konferensen var en uppföljning av 
projektet "Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige", ett huvudtema i vår nuvarande verksamhet. Detta var den 
tredje i en serie konferenser "Svenskarna i X-land" där vi under de senaste två åren haft mycket lyckade konferenser 
på temat "Svenskarna i Kina" och ”Svenskarna i Indien”.  
 
Konferensen hade, liksom sina föregångare, ett brett perspektiv där kulturella, politiska och ekonomiska ämnen 
vävdes samman med de kommersiella, som spelade en huvudroll. På samtliga dessa områden deltog de främsta 
svenska experterna och svenskar som har djup och vidsträckt erfarenhet av denna extremt snabbväxande region. 
Bland talarna kan nämnas framstående affärsmän med anknytning till Sverige (bl a ägaren av Preem/Svenska 
Petroleum m m Mohammed Al Amoudi) och ett tiotal i Gulfregionen verksamma svenska företagschefer. Vidare 
deltog handelsminister Sten Tolgfors och framstående representanter från svenskt närings- och kulturliv. Ett 
meningsutbyte skedde om oljan och oljepriser mellan professorerna Aleklett och Radetzki. Politiska och andra 
aspekter diskuterades av de svenska ambassadörerna i Saudiarabien, i Förenade Arabemiraten och i Iran. Jan 
Henningsson, chef för Svenska Alexandriainstitutet och en av våra främsta islamkännare täckte detta problem-
komplex. En mottagning på Bukowskis med utställning av persiska och andra konstföremål från regionen avslutade 
dagen. Denna hade en åhörarskara av bortåt 200 personer. 
 
SVIVs hemsida – en stor framgång 
Hemsidan www.sviv.se har blivit en central kontaktpunkt för utlandssvenskarna och hade vid årsskiftet ca 17 000 
användare. Bland sidans rikhaltiga innehåll kan nämnas: 
 
Diskussionsforum, som blivit en community innehåller en rikthaltig flora av ämnen som diskuteras t ex : 
Passfrågor, medborgarskap 
Arbetslöshetskassa utomlands  
Privat sjukförsäkring  
Ringa billigt från utlandet  
Universitet i olika länder och deras för- och nackdelar  
Sjukvårdsrådgivning  
Juridiska frågor  
Matrecept  
Jobb  
Byta bostad  
Kriser/katastrofer 
Teatrar, konserter, andra nöjen, trevliga barer och klubbar m m  
Kontakter med andra svenskar  
 
Klubbar – är ett annat instrument för kontaktskapande. Där finns nu flera hundra där de största har 7-800 medlem-
mar. Länkarkivet ger lätt tillgång till svenska klubbar och föreningar runtom i världen. Vi har nu 700 länkar och 
bygger vidare! Landsidor: vår ambition är att ge lokal information på de lokala sidorna i samarbete med föreningar 
och klubbar, som har nytta av detta samarbete. Dessa bör få ett eget liv som central kontaktpunkt för svenskar i 
vederbörande länder. Fyllig information om flertalet platser i världen med praktiska tips av alla de slag ges genom 
samarbete med UD som gett tillgång till sina ”Stationsrapporter”. Expertpanelen ger kvalificerad information till 
SVIVs medlemmar. Under året har rekryterats en webbredaktör som skall ytterligare utveckla hemsidan. 
 
Kris- och katastrofberedskap för svenskar i utlandet 
Under året har detta ämne diskuterats i medlemskretsen. SVIV har i kontakter med den utredning som tillsatts om 
statens ansvar vid katastrofer utomlands ”Konsulär katastrofinsats” framhållit hur vi och andra organisationer såsom 
SWEA kan hjälpa till lokalt i sådana situationer och propagerat för användning av SVIVs hemsida för kontakt. Vi 
har särskilt betonat (och fått gehör för) tesen att utlandssvenskar och deras anhöriga skall få samma bistånd i dylika 
situationer som utresta svenskar bosatta i Sverige. UD planerar egen hemsida för kontakt i kris/katastroflägen. Vår 
hemsida kan dock vara ett nyttigt komplement och vi skall fortsätta med kontaktskapandet UD – företagen – SVIV. 
Vidare kan vår hemsida, särskilt när den blir samlingspunkt för än flera utlandssvenskar, vara en utmärkt informa-
tionskälla och mötesplats i sådana lägen. Kontinuerlig kontakt hålls med berörda myndigheter.  
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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 med-
verkande 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. SVIV har lovat att vara värd för organisationens årsmöte 2009 som sålunda avhålls i Stockholm. 
 
Remiss-svar 
Föreningen har avgivit svar på remisser i följande ärenden: 
Utrikesdepartementets PM (UD 2007/48696/KC angående förändringar i Passlagen (2007-01-03) 
Finansdepartementet - Delning av lagrådsremiss avseende ”Vissa personbeskattningsfrågor” (2007-09-10) 
 
Individuell rådgivning till enskilda medlemmar och andra svenskar i utlandet 
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. 
Kostnadsfri rådgivning ges i viss omfattning till medlemmar av SVIVs experter. 
 
Lobbyverksamhet 
SVIVs lobbyverksamhet innefattar kontakt främst med riksdagspartierna och med andra opinionsbildare. Där har 
drivits frågor såsom att medborgarskapslagstiftningen förändras, passhanteringen förenklas, 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. Denna verksamhet får annan 
karaktär genom att hemsidan blivit forum för åsiktsbildning i olika frågor. Av särskild betydelse har nu blivit 
resolutionerna från ”Utlandssvenskarnas Parlament”. 
 
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, bankkon-
takter, 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 etcetera. På 
hemsidan finns ständigt nya erbjudanden och därtill värdefulla tips för utlandssvenskar. 
 
Värvningsresor  
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till New York, Bryssel, Dubai, London. 
Informationskanalen till ombud, företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i form av regelbundet 
återkommande meddelanden till hemsidan har fortsatt.  
 
Stipendier och feriebidrag 
Under året kunde föreningen genom bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela ut ca SEK 50 000 i ferie-
bidrag och stipendier. Stort tack till dem som bidragit till att göra detta möjligt! 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Styrelsens sammansättning har varit följande: (inom parentes anges 
när respektive mandatperiod utgår) 
 
Ulf Dinkelspiel ordförande (2010) 
Mariana Burenstam Linder, vice ordförande (2009) 
Urban Ahlin (2009)  
Michael Daun (2009) 
Claes-Johan Geijer (2009) 
Salvatore Grimaldi (2009) 
Jan Herin (2009) 
Jonas af Jochnick (2010) 
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Barbro Sachs Osher (2010) 
Jonas Tallroth (2007)/Göran Sjödin (2010) 
Johan Nilsson (2007)/Hanna Hallin (2008) 
Örjan Berner Generalsekreterare  
Avgående vid årsmötet: Jonas Tallroth, Johan Nilsson. Jerry Bergström avled under året. 
 
Valberedning 
Till ledamöter av Valberedningen beslöt årsmötet att omvälja Mariana Burenstam Linder (Valberedningens 
ordförande), Christina Öfverholm-Moliteus, World Childhood Foundation och Elisabet Zeller, ombud Bern. 
 
Revisorer 
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Hanna Mörtberg, Öhrlings Pricewater-
houseCoopers 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 90 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 2007, som ovan redovisats, ett negativt resultat, SEK 324 585, (2006: vinst SEK 86 861). 
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATRÄKNING Not 2007  2006  
 1     
FÖRENINGENS INTÄKTER      
Medlemsintäkter, annonser och handböcker     2 217 038       2 439 504   
Övriga intäkter        724 833          832 691   
Summa intäkter     2 941 871       3 272 195   
      
FÖRENINGENS KOSTNADER      
Medlemsservice, tidning och handböcker  -   1 234 152   -  1 240 436   
Övriga externa kostnader  -      999 900   -     987 018   
Personalkostnader 2 -   1 046 669   -     969 616   
Avskrivningar av inventarier 3 -          6 840   -       22 265   
Summa kostnader  -   3 287 561   -  3 219 335   
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VERKSAMHETSRESULTAT  -      345 690            52 860   
      
FINANSIELLA INVESTERINGAR      
Ränteintäkter          21 105            34 001   
Summa resultat från finansiella investeringar          21 105            34 001   
     
Resultat efter finansiella poster  -      324 585            86 861   
     
ÅRETS RESULTAT  -      324 585            86 861   
      
      
      
BALANSRÄKNING Not 2007-12-31  2006-12-31  
 1    
TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 3           4 427            11 267   
Summa anläggningstillgångar            4 427            11 267   
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar         273 041          255 202   
Övriga kortfristiga fordringar          28 571            46 355   
Förutbetalda kostnader          68 862            67 190   
Upplupna intäkter                   -              3 855   
        370 474          372 602   
Kassa och bank     3 305 826       3 794 625   
Summa omsättningstillgångar     3 676 300       4 167 227   
      
SUMMA TILLGÅNGAR     3 680 727       4 178 494   
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2007-12-31  2006-12-31  
Eget Kapital      
Dispositionsfond     2 861 910       2 775 049   
Egna fonder 4       396 599          396 103   
Årets resultat  -      324 585            86 861   
Summa eget kapital     2 933 924       3 258 013   
      
KORTFRISTIGA SKULDER      
Leverantörsskulder          73 764          153 904   
Övriga kortfristiga skulder          19 802            30 170   
Upplupna kostnader        196 294          167 779   
Förutbetalda intäkter 5       456 943          568 628   
Summa kortfristiga skulder        746 803          920 481   
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     3 680 727       4 178 494   
      
Ställda panter  Inga  Inga  
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga  
     
NOTER    
    
Not 1  Redovisningsprinciper    
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Om   
inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.    
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Intäktsredovisning      
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som avser   
aktuellt räkerskapsår. 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  Antal år  
Inventarier  5  5  
Datorer  3  3  
      
      
Not 2  Löner, andra ersättningar och sociala  2007  2006  
kostnader      
Löner och andra ersättningar:      
Generalsekreterare        212 000          231 040   
Övriga anställda        561 772          499 129   
Totala löner och ersättningar  773 772  730 169  
     
Sociala kostnader        269 392          238 279   
(varav pensionskostnader)         37 486           42 725   
Övriga personalkostnader            3 505              1 168   
Summa personalkostnader  1 046 669  969 616  
      
Under året har ca 100 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte     
redovisats i resultaträkningen      
      
      
Not 3  Inventarier  2007-12-31  2006-12-31  
Ingående anskaffningsvärden        121 413          112 055   
Årets förändringar:     
- Inköp                   -            13 282   
- Försäljningar och utrangeringar  -        20 994   -         3 924   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  100 419  121 413  
     
Ingående avskrivningar  -      110 146   -       91 805   
Årets förändringar:     
- Försäljningar och utrangeringar           20 994              3 924   
- Avskrivningar  -          6 840   -       22 265   
Utgående ackumulerade avskrivningar  -95 992  -110 146  
     
Utgående restvärde enligt plan  4 427  11 267  
     
      
Not 4  Egna fonder   2006-12-31 Ränta 2007 Utdelat 2007 2007-12-31
Minnesfonder (T Bladins, T Carlestams, N J Johnsons,     
E Nylanders och S Sundgrens fonder)       191 448          5 073  -         5 000   191 521  
Hj o E Johanssons fond       204 655           5 423  -         5 000   205 078  
Summa fonder       396 103        10 496  -       10 000   396 599  
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Not 5  Förutbetalda intäkter   2007-12-31 2006-12-31 
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2008 (2007)        235 400          271 300   
Förutbetalda annonser        221 543          297 328   
        456 943          568 628   
     
     
     
     
Stockholm 2008-05-15      

   
   
   
   
   
   

Ulf Dinkelspiel                                                            Mariana Burenstam-Linder                                    Örjan Berner                   
Ordförande                                                                  Vice ordförande                                                      Generalsekreterare 

   
   
   
   
   

Urban Ahlin                                                                Michael Daun                                                         Claes-Johan Geijer 
   
   
   
   
   

Salvatore Grimaldi                                                      Hanna Hallin                                                           Jan Herin 
   
   
   
   
   

Jonas af Jochnick                                                        Barbro Sachs Osher                                                 Göran Sjödin 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Min revisionsberättelse har avgivits 2008-06-          
   
   
   
   
   

Leonard Daun      
Auktoriserad revisor      
      
      
      




