VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Verksamheten
Föreningen för Svenskar i Världen 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 664 382. Skälet till detta är främst annonsbortfall i medlemstidningen
och att ett antal företag har sagt upp sitt medlemskap i föreningen med anledning av den ekonomiska krisen. Annonsbortfallet
har varit mindre för hemsidan, som fortsatt att utvecklas i positiv riktning.
Från att ha varit en förening för enskilda personer och familjer har SVIV under senare år framgångsrikt utvidgat sin
medlemskader genom att förutom företag, även värva 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 vid årets slut till 39. En ny företagsmedlem och två nya organisationer, Sveriges
Universitetslärare SULF och Civilekonomerna har tillkommit, de senare med sammanlagt 25000 medlemmar.
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 500 000 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.

Remissvar
Under året har SVIV lämnat remissvar på utredningen om svenska kyrkan i utlandet: Svenska Kyrkans Utredning 2009:1
”Utlandskyrkan, Struktur och Delaktighet”

Medlemstidningen
SVIVs tidskrift ”Svenskar i Världen” har bytt redaktör och nye redaktören Andreas Hermansson har fortsatt att utveckla
tidningen, som är mycket uppskattad bland våra medlemmar. Under året har en fortlöpande diskussion förts i styrelsen om
tidningens framtid, eftersom den under 2009 gått med betydande förlust, som ovan nämnts, på grund av annonsbortfall.
Bedömningen har hittills varit att en viss återhämtning bör kunna ske under 2010 och att styrelsen i mitten av 2010 ska göra
en förnyad bedömning av det finansiella läget. Tidskriften är SVIVs ansikte utåt och är uppskattad bland utlandssvenskarna –
det har därför ansetts viktigt att den fortsätter komma ut i någon form. Medlemsavgifterna har varit oförändrade under året
och vissa rabatter har getts till medlemmar i lokala föreningar, som själva bidrar till SVIV.

SVIV:s Årsmöte
Årsmötet avhölls den 18 augusti på Djurgårdsbrunns värdshus i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria. I samband med
årsmötet delades också priset ”Årets Svensk i Världen 2009” ut. Årsmötet var välbesökt med över ett hundra personer. Vid
mötet föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse för 2008. Styrelsen gavs
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Årsavgifterna fastställdes till samma belopp som hittills.
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Årets Svensk i Världen.
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Dr. Hans Blix till "Årets Svensk i Världen 2009”.
Motiveringen löd: ”Priset Årets Svensk i Världen utdelas till personer som gjort särskilt framstående insatser på den
internationella arenan. Dr. Hans Blix är en mycket värdig mottagare av priset 2009. Han har under en lång karriär verkat för
fred och demokrati och för att stärka Sveriges ställning internationellt. Hans Blix är Doctor of Philosophy från University of
Cambridge och Jur. Dr och docent i folkrätt vid Stockholms universitet. Under 1960 och -70 talen var han verksam på
Utrikesdepartementet som folkrättssakkunnig, utrikesråd, statssekreterare och utrikesminister.
Han gjorde därefter stora insatser som ordförande för IAEA i 16 år. År 2000 blev Hans Blix ordförande för FN:s
inspektionskommission (UNMOVIC), som samma år inledde efterforskningar för att utröna om Irak hade
massförstörelsevapen. Han ledde FN:s vapeninspektörer i Irak under 2002-2003 och hans vittnesmål inför FN:s säkerhetsråd
innan invasionen i Irak blev mycket uppmärksammat. Hans Blix visade där prov på en orubblig vilja och integritet i sin
strävan att återge sanningen i en mycket pressad situation.
När han nu reser runt världen och föreläser om vikten av nedrustning och internationellt samarbete är det med robust,
kraftfull energi och, inte minst, stor ödmjukhet. Hans Blix är en eminent representant för Sverige i världen.”
Priset överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria i samband med årsmöteslunchen. Dr Blix höll därefter ett uppskattat
anförande och svarade på frågor från medlemmarna.
På kvällen hölls en mottagning för SVIV-ombuden samt styrelseledamöter i Borgafjälls lokaler på Grev Turegatan 10. Vid
mötet informerade generalsekreteraren om föreningens verksamhet och planer och ombuden fick tillfälle att träffa
styrelseledamöter och utbyta tankar och idéer med varandra. Det är angeläget att uppmärksamma de insatser som våra nära
100 ombud gör runt om i världen och mottagningen var ett sätt för generalsekreteraren och styrelsen att visa sin uppskattning.

Styrelsens sammansättning:
I samband med årsmötet fastställdes styrelsen enligt följande:
Ulf Dinkelspiel ordförande
Mariana Burenstam Linder
Michael Daun
Karin Ehnbom-Palmquist
Claes-Johan Geijer
Salvatore Grimaldi
Hanna Hallin
Jan Herin
Dag Klackenberg
Barbro Sachs Osher
Göran Sjödin
Steve Trygg

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

Anna Belfrage
Helena Stålnert
Olle Wästberg

(nyval)
(nyval)
(nyval)

(omval)
(omval)

Styrelsen har under året haft fem protokollerade sammanträden, varav ett konstituerande.
Vid årsmötet antogs en stadgeändring om utvidgat antal styrelseledamöter från 12 ”till minst 12 och högst 15” samt att
”styrelseledamöternas mandattid är tre år och kan förlängas med ett år i taget”.(Ett extra årsmöte den 13 oktober 2009
stadfäste denna stadgeändring.).
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Valberedning
Till ny ordförande i valberedningen beslöt årsmötet utse Claes-Johan Geijer. Övriga medlemmar: Christina ÖfverholmMoliteus, World Childhood Foundation (omval) och Elisabet Zeller, ombud Bern (omval).

Revisorer
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Andreas Mattsson, Öhrlings Pricewater-house Coopers
med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.

Utlandssvenskarnas Parlament
Den 19 augusti hölls det andra Utlandssvenskarnas Parlament i Näringslivets hus. Programmet var uppdelat i plenarmöten
och arbetsgrupper. Mötet inleddes med ett anförande om ”Svensk ekonomi och Svenskt Näringsliv – idag och i framtiden” av VD för
Svenskt Näringsliv, Urban Bäckström. Övriga talare var GD Olle Wästberg, Svenska Institutet , som talade om ”Bilden av
Sverige” och Dr Hans Blix, som höll ett anförande om det aktuella politiska läget i världen och framtidsutsikter.
De nio arbetsgrupperna presenterade sina resultat för plenarmötet på eftermiddagen och dessa kommenterades av företrädare
för fyra politiska partier, nämligen Leif Pagrotsky (s), Mats Johansson (m), Jacob Johnson (v) och Gunnar Andrén (fp).
Ordföranden Ulf Dinkelspiel sammanfattade dagens arbete och parlamentet avslutades med en mottagning på Rosenbad med
kabinettssekretare Frank Belfrage som värd.
Parlamentet samlade omkring 230 deltagare, varav många representanter för föreningar, klubbar och handelskamrar runt om i
världen och ett antal företrädare för departement, myndigheter, högskolor och universitet. De nio arbetsgrupperna leddes
vardera av en ordförande, som hade hjälp av en biträdande ordförande och en sakkunnig från berörd myndighet eller
organisation. Ordförandena sammanfattade också diskussionerna och presenterade resolutionerna inför plenarmötet. Ett stort
tack till alla er som bidrog till parlamentets stora framgång! Samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas Parlament lades
efter parlamentet ut på hemsidan för diskussion och kommentarer. Parlamentet hade förberetts på ett föredömligt sätt av
projektledaren Karin Westlin som också höll förberedande möten med ordföranden och sakkunniga. Tack var gedigna
förberedelser kunde diskussionerna föras med sakkunskap och resultera i konkreta förslag på olika områden.
Resolutionerna från Utlandssvenskarnas Parlament har av ordföranden och generalsekreteraren överlämnats till
utrikesminister Carl Bildt. Utlandssvenskarnas parlament har utvecklats till en viktig plattform för att driva frågor av vikt för
medlemmarna och föreningen planerar för ett nytt parlament sommaren 2011.

SVIVs hemsida
Hemsidan www.sviv.se har fortsatt att utvecklas under året. Den har kommit att bli en central kontaktpunkt för
utlandssvenskarna och hade under året ca 30 000 unika registrerade användare.
Generalsekreteraren har under året inlett utsändandet av nyhetsbrev till registrerade användare på hemsidan, vilka nått ut till
c:a 30 000 mottagare. Detta nya sätt att kommunicera med medlemmarna har rönt uppskattning och även attraherat
annonsörer och på så sätt genererat inkomster till föreningen.

3

Les Européens dans le Monde (ETTW) – möte i Stockholm
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 bidrag från deltagande nationella
organisationer. Föreningens målsättning 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 stod värd för ETTW :s årsmöte i Stockholm den 14-15 maj 2009. Kansliet hade lagt ner mycket arbete på
förberedelserna av programmet, som rönte stor uppskattning. Genom tillmötesgående av styrelseledamöter och andra värdar
uppläts alla möteslokaler utan kostnader för föreningen. Vid mötet antogs en deklaration med rekommendationer, som
sedermera överlämnats till EU-kommissionen och till den svenska regeringen. Ett uppskattat möte hölls också i riksdagen
under värdskap av riksdagsmannen Anna Kinberg Batra, och ett annat möte på EU-representationen i Stockholm.

Individuell rådgivning till enskilda medlemmar och andra svenskar i utlandet
Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar, som ofta hänvisas till oss 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 kontakter främst med riksdagspartierna, myndigheter, organisationer och 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. 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 resolutionerna från ”Utlandssvenskarnas Parlament” kommit att bli. Under 2009 har
ordföranden och generalsekreteraren tillskrivit Sveriges Radios ledning och kulturministern om nedläggningen av
programverksamheten på svenska för utlandsboende. Vidare har de tillskrivit utrikesministern om medlemmarnas oro inför
nedläggningen av vissa utlandsmyndigheter, främst generalkonsulatet i New York.

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,
mm. 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 Bryssel, Bern, Berlin, Malta, Kapstaden,
Johannesburg, Pretoria och Gaborone. På alla ställen har de svenska ambassadörerna och/eller honorärkonsulerna ställt upp
som värdar för mottagningar och informationsmöten. Denna generositet har varit synnerligen uppskattad och ger en viktig
signal till svenskarna i utlandet om att SVIV och utlandsmyndigheterna har ett nära och gott samarbete. Det har också
möjliggjort för generalsekreteraren att med mycket begränsade medel nå ut till många svenskar. Gott stöd i programläggning
och informationsspridning har generalsekreteraren fått av de lokala ombuden, honorärkonsuler, handelskamrar, kyrkan och
SWEA, m.fl.
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Den 17 september ägde ett mycket uppskattat seminarium rum på EU-representationen i Bryssel. Ordförandens bok ”Den
motvillige Europén” presenterades inför en sakkunnig publik med många Brysselsvenskar. Arrangemanget gjordes i
samarbete med Sveriges EU-representation, Svenskt Näringsliv och SVIV.

Värvning i Sverige
SVIV deltog i utlandsbosättningsmässan i Globen den 19-20 september. Dessa mässor är ett utomordentligt tillfälle att nå ut
till svenskar med planer att bosätta sig utomlands och att informera om föreningens verksamhet. SVIV fick ett eget stånd utan
kostnad och kunde där också samarbeta med SVT world, som regelbundet deltar i dessa mässor.

Stipendier och feriebidrag
Under verksamhetsåret 2009 delades inga stipendier eller feriebidrag ut.

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 98
ombud och har därmed nästan nått upp till målet på 100 ombud i världen. Nya kontaktvägar har skapats genom
direktkontakter i form av ombudsbulletiner från generalsekreteraren och en ombudsklubb på hemsidan.

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, Karin Ehnbom-Palmquist , Kjell Jansson
(administration) och Katarina Färdig/Ingrid Stake (ekonomi), Andreas Hermansson ansvarig redaktör för tidningen och
hemsidan. På grund av rådande kärva ekonomiska läge har besparingar beslutats, vilket innebär att den administrativa
tjänsten kommer att minskas till 80 % från och med 1 april 2010 och tjänsten som redaktör för hemsidan läggas ut på
timarvodesbasis.

Ekonomi
Föreningen uppvisade 2009, som ovan redovisats, ett negativt resultat, i övrigt hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Not
1

2009

2008

1 681 674
464 163
2 145 837

2 095 404
714 589
2 809 993

-1 100 698
-611 780
-1 101 260
-4 205
-2 817 943

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

- 672 106

- 116 891

0
7 724
0
7 724

-3 065
0
-141 159
- 144 224

- 664 382

- 261 115

2009-12-31

2008-12-31

4 206
4 206

8 411
8 411

124 720
12 681
60 230
197 631

269 584
24 960
70 767
365 311

2 244 456

2 868 840

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

194 338
2 636 425

25 404
3 259 555

SUMMA TILLGÅNGAR

2 640 631

3 267 966

2009-12-31

2008-12-31

2 276 210
397 548
-664 382
2 009 376

2 537 324
397 548
-261 115
2 673 757

58 803
27 897
170 855
373 700

14 181
21 967
117 720
440 341

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
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Resultat från försäljningar av värdepapper
Nedskrivning av värdepapper
Summa resultat från finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING

Not
1

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kortfristiga placeringar

4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Dispositionsfond
Egna fonder
Årets resultat
Summa eget kapital

5

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

6

6

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

631 255

594 209

2 640 631

3 267 966

Inga
Inga

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.
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

2009

2008

304 000
579 947
883 947

209 000
594 875
803 875

201 673
12 627
3 013
1 101 260

207 194
23 126
2 433
1 036 628

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

2009-12-31
74 832

2008-12-31
100 419

0
-1 488
73 344

12 617
-38 205
74 831

Ingående avskrivningar

-66 420

-95 992

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

1 488
-4 206
-69 138

38 205
-8 633
-66 420

Utgående restvärde enligt plan

4 206

8 411

Not 4 Kortfristiga placeringar
Redovisat värde, totalt

2009-12-31
2 244 456

2008-12-31
2 868 840
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Börsvärde eller motsvarande

2 309 518

2 868 840

Ränta och utdelningar
Not 5 Egna fonder
Minnesfonder (T Bladins, T Carlestams, N J Johnsons,
E Nylanders och S Sundgrens fonder)
Hj o E Johanssons fond
Summa fonder

2009-12-31

2009

2008-12-31

189 394
208 154
397 548

-

189 394
208 154
397 548

Not 6 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2009 (2008)
Förutbetalda annonser

2009-12-31
181 950
191 750
373 700

2008-12-31
250 098
190 243
440 341

Stockholm 2010-05-06

Ulf Dinkelspiel
Ordförande

Mariana Burenstam Linder
Vice ordförande

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

Anna Belfrage

Michael Daun

Claes-Johan Geijer

Salvatore Grimaldi

Hanna Hallin

Jan Herin

Dag Klackenberg

Barbro Sachs Osher

Göran Sjödin

Helena Stålnert

Steve Trygg

Olle Wästberg

Min revisionsberättelse har avgivits 2010-05-

Andreas Mattsson
Auktoriserad revisor
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