FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008
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 261 115 (2007: -324 585). Skälet till detta resultat är främst att
en fond sjunkit i värde samt att annonsinkomster för tidskriften ej täcker sina kostnader däremot har kostnader för
hemsidan minskat beroende på byte av IT-leverantör.
Konferenser har varit betydande intäktskällor under de gångna åren och så även Latinamerikakonferensen.
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 publicitet i media genom lyckade konferensarrangemang såsom i första hand
”Utlandssvenskarnas Parlament” men även årets ”Svenskarna i Latinamerika”, valet av Årets Svensk i Världen, och
genom den interaktiva och framgångsrika hemsidan. Vi hyser förhoppningar att allteftersom antalet utlandssvenskar
blir större, deras medverkan i parlamentsval ökar och SVIVs verksamhet får ytterligare offentlig profil 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 femtio. 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 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.
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. Tidskriften är SVIVs ansikte utåt och mycket uppskattad
bland utlandssvenskarna - därför är det viktigt att den fortsätter komma ut i någon form. Medlemsavgifterna har varit
oförändrade och vissa rabatter har getts till medlemmar i lokala föreningar, som själva bidrar till SVIV.
SVIVs Årsmöte.
Årsmötet avhölls den 12 augusti på Operaterassen i Stockholm. Generalsekreterare Örjan Berner sammanfattade det
arbete som han drivit under sina fem år i fyra punkter:
1 Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige
2 Vad kan Sverige göra för utlandssvenskarna
3 Vad kan utlandssvenskarna göra för varandra
4 Manifestera ”Utlandssvenskarnas Parlament”
Han uppgav även tidpunkt för sin avgång och presenterade samtidigt SVIVs nya generalsekreterare Karin EhnbomPalmquist som fram till sitt tillträde 1 december arbetar som Sveriges ambassadör i Canberra i Australien. På
valberedningens förslag valdes enhälligt till nya styrelseledamöter Dag Klackenberg, VD för Svensk Handel, som
ersätter avgående Urban Ahlin och Steve Trygg, ledamot av Svensk-Amerikanska Handelskammaren, som ersätter
avgående Jonas af Jochnick. Dessutom omvaldes Hanna Hallin som ungdomsombud.
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Vid mötet föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse. Styrelsen gavs
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Årsavgifterna fastställdes till samma belopp som hittills.
SVIVs styrelseordförande Ulf Dinkelspiel avtackade Örjan Berner för sina fem år som generalsekreterare. Han
avslutade mötet med att dela ut SVIVs och Saco:s gemensamma stipendium på 10 000 kronor till Stina Tang för
hennes avslutande studier i Industriell ekonomi på KTH i Stockholm.
Årets Svensk i Världen.
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Anne Sofie von Otter till "Årets Svensk i Världen 2008".
Motiveringen löd:
”Priset Årets Svensk i Världen utdelas till personer som gjort särskilt framstående insatser på den globala scenen.
Det gäller i högsta grad Anne Sofie von Otter. Alltsedan 80-talet har hon med stor framgång uppträtt på världens
främsta operascener såsom Covent Garden, Metropolitan, La Scala. Hon har med rätta kallats en av vår tids främsta
mezzosopraner med en bred repertoar av hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Hon är en globetrotter ständigt eftersökt från jordens alla hörn men med sin fasta bas i
Sverige. Anne Sofie von Otter är en lysande svensk kulturrepresentant.” Priset utdelades av SVIVs styrelseordförande Ulf Dinkelspiel i Stockholm den 12 augusti i samband med SVIVs årsmöteslunch. Anne Sofie von Otter
uttryckte sin stolthet över utmärkelsen och förnöjde sedan lunchgästerna med tre sångnummer ackompanjerad av
gitarristen Mats Bergström.
Latinamerikakonferens.
Den 20 augusti avhölls konferensen ”Sverige och Latinamerika” på Näringslivets Hus, de länder som stod i fokus var
Brasilien, Chile och Mexico. Konferensen 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 fjärde i en serie konferenser "Svenskarna i X-land" där vi
under de senaste tre åren haft mycket lyckade konferenser på temat "Svenskarna i Kina", ”Svenskarna i Indien” och
”Svenskarna i Gulfstaterna”.
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 ekonomiskt mycket dynamiska
region, många svenska företag har verkat här i 100 år. En hälsning hade skickats från den 100-årige Erik Svedelius
som under större delen av sitt verksamma liv varit en stöttepelare för svenskt näringsliv i synnerhet i Brasilien men
även Latinamerika i allmänhet. Bland talarna kan nämnas Lars G Nordström, styrelseledamot i Nordea; Maria
Lundqvist, Sveriges ambassadör i Chile; Anna Lindstedt, Sveriges ambassadör i Mexico; Ewa Björling,
handelsminister; Bjarke Roed-Fredriksen, Latinamerikaexpert på Nordea; Christer Manhusen, ordförande i svenskbrasilianska handelskammaren; Francisco Gonzalez från Pro Mexiko som är Mexikanska statens organ för
marknadsföring;; Christer Ericsson, JCE-groups skapare som investerar i skogsindustri; Hans Vestberg, Ericsson;
Juan Gabriel Valdes, Chiles tidigare utrikesminister. Ett Panelråd med ett flertal entreprenörer gav råd om
företagande. Ett stort tack riktades till Nordea, Svenskt Näringsliv, Bukowskis, Utrikesdepartementet, Invest in
Sweden Agency, Oriflame, SVT Europa, Brasilienexperten och Stockholms handelskammare som gjorde
konferensen möjlig. En mottagning på Bukowskis med utställning av regionala konstföremål och Mexikansk
underhållning avslutade dagen.
SVIVs hemsida – en stor framgång
Hemsidan www.sviv.se har blivit en central kontaktpunkt för utlandssvenskarna och hade vid årsskiftet ca 30 000
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
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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 7-10 000
medlemmar. 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.
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. 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:
Utrikesdepartementet - (UD 2007/48696/KC) avseende förändringar i Passlagen (2008-01-03)
Justitiedepartementet – (JU 2008/7893/PO) avseende fingeravtryck i pass (2008-10-22)
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, 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 etcetera. På
hemsidan finns ständigt nya erbjudanden och därtill värdefulla tips för utlandssvenskar.
Värvningsresor
Generalsekreteraren har under året med gott resultat företagit värvningsresor till Schweiz, Ukraina och USA.
Informationskanalen till ombud, företags-/förenings-/handelskammarmedlemmar och press i form av regelbundet
återkommande meddelanden till hemsidan har fortsatt.
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Stipendier och feriebidrag
Under året kunde föreningen genom bidrag från enskilda medlemmar och stiftelser dela ut SEK 5 000 i feriebidrag
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)
Michael Daun (2009)
Claes-Johan Geijer (2009)
Salvatore Grimaldi (2009)
Hanna Hallin (2009)
Jan Herin (2009)
Dag Klackenberg (2011)
Barbro Sachs Osher (2010)
Göran Sjödin (2010)
Steve Trygg (2011)
Örjan Berner (2008)
Karin Ehnbom-Palmquist (2011)
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 Andreas Mattsson, 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 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 som efterträddes 1/12 av Karin
Ehnbom-Palmquist, Kjell Jansson (administration) och Ingrid Stake (ekonomi) som efterträddes av Katarina Färdig
17/11. Mellan 1/1 och 31/5 arbetade Annbritt Ryman med hemsidan, hon ersattes av Andreas Hermansson 1/11
ansvarig redaktör för tidningen och hemsidan.
Ekonomi
Föreningen uppvisade 2008, som ovan redovisats, ett negativt resultat, SEK -261 115, (2007: SEK -324 585).
I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Not
1

FÖRENINGENS INTÄKTER
Medlemsintäkter, annonser och handböcker
Övriga intäkter
Summa intäkter
FÖRENINGENS KOSTNADER
Medlemsservice, tidning och handböcker
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier
Summa kostnader

2
3

VERKSAMHETSRESULTAT
FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter
Summa resultat från finansiella investeringar

-

2008

2007

2 095 404
714 589
2 809 993

2 217 038
724 833
2 941 871

- 1 115 946
- 765 677
- 1 036 628
8 633
- 2 926 884

-

1 234 152
999 900
1 046 669
6 840
3 287 561

-

-

345 690

116 891

3 065
3 065

21 105
21 105

NEDSKRIVNINGAR
Nedskrivning multihedgefond
Summa nedskrivningar

-141 159
-141 159

Resultat efter finansiella poster

-261 115

-

324 585

ÅRETS RESULTAT

-261 115

-

324 585

BALANSRÄKNING

2008-12-31

2007-12-31

8 411
8 411

4 427
4 427

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

269 584
24 960
70 767
365 311
2 965 385
3 330 696

273 041
28 571
68 862
370 474
3 305 826
3 676 300

SUMMA TILLGÅNGAR

3 339 107

3 680 727

2008-12-31

2007-12-31

2 537 324
397 548
- 261 115
2 673 757

2 861 910
396 599
- 324 585
2 933 924

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Not
1

3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Dispositionsfond
Egna fonder
Årets resultat
Summa eget kapital
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KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

14 181
21 976
117 720
440 341
594 218

73 764
19 802
196 294
456 943
746 803

3 267 975

3 680 727

Inga
Inga

Inga
Inga
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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:
Inventarier
Datorer

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader
Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Antal år
5
3

Antal år
5
3

2008

2007

209 000
594 875
803 875

212 000
561 772
773 772

207 194
23 126
2 433
1 036 628

269 392
37 486
3 505
1 046 669

Under året har ca 100 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen

Not 3 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2008-12-31
100 419

-

12 617
38 205
74 831

2007-12-31
121 413

-

20 994
100 419
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Ingående avskrivningar

-

95 992

-

110 146

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

-

38 205
8 633
66 420

-

20 994
6 840
95 992

Utgående restvärde enligt plan

8 411

4 427

Not 4 Egna fonder
Minnesfonder (T Bladins, T Carlestams, N J Johnsons,
E Nylanders och S Sundgrens fonder)
Hj o E Johanssons fond
Summa fonder

2007-12-31

Ränta 2008

191 521
205 078
396 599

2 873
3 076
5 949

Not 5 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2008 (2007)
Förutbetalda annonser

2008-12-31
250 098
190 243
440 341

Utdelat 2008
-

5 000
5 000

2008-12-31
189 394
208 154
397 548

2007-12-31
235 400
221 543
456 943

Stockholm 2009-05-15

Ulf Dinkelspiel
Ordförande

Mariana Burenstam-Linder
Vice ordförande

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

Michael Daun

Claes-Johan Geijer

Salvatore Grimaldi

Hanna Hallin

Jan Herin

Dag Klackenberg

Barbro Sachs Osher

Göran Sjödin

Steve Trygg

Min revisionsberättelse har avgivits 2009-06-

Andreas Mattsson
Auktoriserad revisor
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