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Verksamheten 
Föreningen för Svenskar i Världen har under det gångna året fortsatt arbetet med att tillvarata 
utlandssvenskarnas intressen och få dessa att engagera sig för Sverige genom en rad olika 
aktiviteter som redovisas här nedan. Kampanjen ”Fokus USA 2010” med syfte att sprida kunskap 
om SVIV bland de c:a 100 000 svenskar som bor i USA och att värva nya medlemmar bland dessa 
genomfördes med gott resultat. En närmare redogörelse för kampanjen lämnas under särskild rubrik 
nedan. Tack vare stora ansträngningar av generalsekreteraren, styrelsen och kansliet och genom de 
intäkter som Fokus USA 2010 inbringade kunde budgeten för 2010 i stort sett balanseras (- 33857 
SEK). Jämfört med föregående års stora underskott på mer än 600 000 SEK får detta ses som en 
stor framgång och ett bra avstamp för den fortsatta verksamheten. 
 
Föreningen har fortsatt ansträngningarna att värva nya företagsmedlemmar, föreningsmedlemmar 
och enskilda medlemmar. Trots hårdare ekonomiskt klimat har antalet större företagsmedlemmar 
varit i stort sett oförändrat under året (efter en minskning 2009). I en strävan att förbättra 
kontakterna med företagsmedlemmarna har generalsekreteraren sammankallat referensgruppen med 
deltagare från företagens personalavdelningar till möte på kansliet, ett initiativ som mottagits 
positivt. 
 
Svenska Föreningen på Cypern, Svenska skolföreningen i Orange County, USA och Svenska 
klubben i Belgien har tillkommit som föreningsmedlemmar. Efter Fokus USA 2010 kampanjen har 
ett drygt hundratal nya enskilda medlemmar bland USA-svenskarna tillkommit, men det totala 
antalet betalande är fortfarande oförändrat lågt ca 2 000. Antalet Internetmedlemmar (anslutna till 
hemsidan men ej betalande medlemmar) har ökat stadigt under året till ca 30 000. 
 
En ny kategori av ständiga medlemmar/benefactors har introducerats med en avgift på 10 000 SEK 
för livstidsmedlemskap. Sex personer har hittills beslutat sig för att på detta sätt stödja föreningen 
och vi hoppas att fler ska tillkomma. 
 
Genom att vidga medlemskapet i SVIV till att omfatta fler organisationer, föreningar och 
handelskamrar i utlandet vill föreningen utöka medlemskadern och på så sätt bli ett ännu mer 
representativt språkrör för utlandssvenskarna. Vi kan som lobbyorganisation nu framföra 
synpunkter med betydligt större tyngd än tidigare och hoppas bli än mer kända som språkrör för den 
c:a halva miljon svenskar som bor kortare eller längre tid utanför Sverige. Vi har ett stort ansvar 
som det enda officiella remissorganet i alla frågor som på olika sätt berör utlandssvenskarna och 
märker också att myndigheter och massmedia i ökad utsträckning vänder sig till kansliet för 
information i olika frågor. 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 tre remissvar: ”Om behörighet, tillämplig lag, erkännande och 
verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättande av ett 
europeiskt arvsintyg”, ”Om modernare adoptionsregler” och ”En särskild myndighet för bortförda 
barn”. 
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Medlemstidningen 
SVIVs tidskrift ”Svenskar i Världen” har kommit ut med fyra nummer under 2010. Redaktör 
Andreas Hermansson har fortsatt att utveckla tidningen, som är mycket uppskattad bland våra 
medlemmar. Den går också till riksdagsledamöter, departement, myndigheter och opinionsbildare i 
Sverige, liksom ambassader, konsulat, handelskamrar och svenska kyrkan utomlands. Tidningen 
sprider på detta sätt goodwill för föreningen till många människor i Sverige och utomlands. Under 
året har en fortlöpande diskussion förts i styrelsen om tidningens finansiering, då den fortsatt att gå 
med underskott. Bedömningen har hittills varit att tidningen är en viktig del av SVIV:s image och 
därför bör fortsätta att ges ut i pappersform. Samtidigt undersöks möjligheten att övergå till delvis 
digital utgivning. 
 

SVIV:s Årsmöte 
Årsmötet avhölls den 18 augusti på Moderna Museet i Stockholm. Drygt hundra medlemmar 
närvarade. Vid mötet föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och 
revisionsberättelse för 2009. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Årsavgifterna 
fastställdes till samma belopp som tidigare. 
 
Avgående styrelseledamoten Jan Herin avtackades, liksom tre av föreningens ombud (Claes 
Ankarcrona, Marianne Ayadi och Gunilla Malmqvist). 
Efter lunchen ägde en uppskattad visning rum av en aktuell utställning på muséet. 
 

Ombudsträff på Elekta 
På kvällen den 18 augusti ägde en träff rum på Elekta för föreningens ombud. Ett tjugotal ombud 
deltog, liksom föreningens ordförande och generalsekreterare. Elektas VD Tomas Puusepp tog 
emot och informerade om verksamheten och deltagarna fick en uppskattad rundvandring bland den 
unika konstsamlingen. 
 

Årets Svensk i Världen 
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg golfstjärnan Annika Sörenstam till "Årets 
Svensk i Världen 2010” 
 
Motiveringen löd: ”Priset Årets Svensk i Världen utdelas till personer som gjort särskilt 
framstående insatser på den globala scenen. Annika Sörenstam är en av världens genom tiderna 
främsta idrottskvinnor. Med otaliga segrar på världstouren under mer än 15 år var Annika den 
dominerande personligheten inom damgolf i världen. Hon har på ett fantastiskt sätt företrätt den 
svenska idrottsrörelsen runt världen. Genom sin hängivenhet och målmedvetna träning, sin 
personlighet och generositet har Annika blivit stilbildande för den yngre generationen 
idrottskvinnor. Annika är en utmärkt ambassadör för Sverige och svensk idrott”. 
 
Priset överlämnades av Handelsminister Ewa Björling i samband med USA-konferensen den 19 
augusti. Annika intervjuades också av den kände golfprofilen Göran Zachrisson. 
 

Styrelsens sammansättning 
I samband med årsmötet fastställdes styrelsen enligt följande: 
 
Ulf Dinkelspiel ordförande (omval ett år) 
Anna Belfrage (2012) 
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Michael Daun (omval, 2011) 
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare 
Claes-Johan Geijer (omval, 2011) 
Kai Hammerich (nyval, 2013) 
Hanna Hallin (omval, 2011) 
Janerik Larsson (nyval, 2013) 
Dag Klackenberg (2011) 
Barbro Sachs Osher (omval, 2011) 
Göran Sjödin (omval, 2011) 
Helena Stålnert (2012) 
Steve Trygg (2011) 
Olle Wästberg (2012) 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 
 

Valberedning 
Till ledamöter i valberedningen valdes Claes-Johan Geijer, ordförande (omval) och övriga 
medlemmar: Christina Öfverholm-Moliteus, World Childhood Foundation (omval) och Elisabet 
Zeller, ombud Bern (omval). 
 

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

USA- Konferens 
Den 19 augusti hölls en USA-konferens ”Atlantic Crossing” i Näringslivets hus med c:a 220 
deltagare. Handelsminister Ewa Björling höll ett anförande, liksom USA:s ambassadör i Sverige 
Matthew Barzun och Sveriges ambassadör i USA, Jonas Hafström. En livlig debatt hölls om 
kulturella skillnader med deltagande av Barbro Sachs Osher, Magnus Ginck, Tomas Lagö, Gary 
Baker och Martina Arfvidsson, med Staffan Heimerson som moderator. Den unge entreprenören 
Andreas Sjölund presenterade historien om Skype och företagsledarna Jacob Wallenberg, Investor, 
och Tomas Puusepp, Elekta, berättade om sina erfarenheter i USA. 
Dagen avslutades med en mottagning på amerikanska ambassaden med ambassadör Matthew 
Barzun som värd. Flera styrelseledamöter gjorde berömvärda insatser i samband med USA-
konferensen. Ett speciellt tack bör i detta avseende riktas till Helena Stålnert, som var moderator för 
dagen. 
 

SVIV:s 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 sänt ut 10 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. De 
c:a 110 SVIV-ombuden har hållits uppdaterade genom flera ombudsbulletiner. 
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Kontakter med media 
 
Kontakterna med media har blivit mer frekventa under året och ett ökat intresse för föreningen har 
kunnat förmärkas. Kansliet kontaktas ofta i samband med internationella händelser som berör 
svenskar i ett visst land. Årets val till riksdagen ledde också till att intresset för utlandssvenskarna 
och deras deltagande i valet uppmärksammades. Generalsekreteraren intervjuades i SVT:s 
morgonprogram inför valet. SVIV genomförde en intensiv informationskampanj inför riksdagsvalet 
och den mycket stora ökningen av utlandsröstande (från 47 969 till 82 713 röstande) 
uppmärksammades av media. Fokus USA 2010 uppmärksammades i en intervju med 
generalsekreteraren i SvD:s näringslivsdel och Svensk Damtidning presenterade föreningen i ett 
stort reportage med generalsekreteraren. 
 

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. Dessa besvarar också frågor i tidningen och på hemsidan. 
 

Lobbyverksamhet 
SVIVs lobbyverksamhet innefattar kontakt främst med riksdagspartierna, myndigheter, 
organisationer och andra opinionsbildare. Där har drivits frågor såsom att 
medborgarskapslagstiftningen bör förändras, passhanteringen förenklas och brevröstningsreglerna i 
riksdagsval förbättras. Vidare att förvärvsarbete för de s.k. medföljarna ska underlättas och det nya 
pensionssystemet göras 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 föreningen 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. Den 7 april presenterade ordföranden och generalsekreteraren 
resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament 2009 för utrikesminister Carl Bildt. Under året 
hade de också ett möte med företrädare för den moderata riksdagsgruppen, där aktuella frågor 
diskuterades. 
 

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. Flera av dessa förmåner tjänar till 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. 
 

Fokus USA 2010 
Som nämnts ovan har stor kraft och energi ägnats åt aktiviteter för att informera om SVIV i USA. 
Generalsekreteraren genomförde två rundresor till USA, en till New York, San Francisco, Los 
Angeles och Chicago och en till Washington, Fort Lauderdale, Sarasota och New York. Under 
dessa resor presenterade hon föreningen i olika sammanhang, ofta under värdskap av de svenska 
honorära generalkonsulerna på varje plats, liksom på ambassaden i Washington. Stort stöd har 
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föreningen mottagit från dessa officiella representanter för Sverige, liksom från svenskklubbar, 
handelskamrar, SWEA, svenska kyrkan och de lokala SVIV-ombuden. 
Styrelseledamöterna Barbro Sachs Osher och Steve Trygg har väsentligt bidragit till att kampanjen 
blev en PR-mässig och ekonomisk framgång för Svenskar i Världen. USA-konferensen ”Atlantic 
Crossing” blev en annan lyckad del av kampanjen och bidrog till att göra denna känd ”på 
hemmaplan”. Konferensen genomfördes i samarbete med SACC-New York, en ny viktig 
samarbetspartner. Drygt hundratalet nya betalande medlemmar tillkom under 2010 och flera 
föreningsmedlemmar. 
 

Värvningsresor 
Förutom rundresorna i USA, reste generalsekreteraren till Cypern för deltagande i Nordisk mässa 
och Sverigevecka. Hon deltog också i styrelsemöte med Europeans throughout the World (ETTW) i 
Bryssel och i möte med övriga nordiska generalsekreterare hos systerorganisationen Danes 
Worldwide i Köpenhamn. 
 

Värvning i Sverige 
SVIV deltog i utlandsbosättningsmässan i Globen för andra gången i februari 2010. 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. 
 

Förberedelser för Utlandssvenskarnas parlament 2011 
 
Under året påbörjades förberedelserna för det tredje Utlandssvenskarnas parlament, som planeras 
till 18 augusti 2011. För att få bättre underlag och därmed kunna driva vissa viktiga frågor framåt 
har styrelsen beslutat om ett antal specialprojekt som ska löpa fram till nästa års parlament:  
 
1) Ut och hemflytt. Medel för att studera problematiken kring förflyttning av svenska 

utlandsanställda har erhållits från Jacob Wallenbergs stiftelse och ICC.  
2) Den svenska diasporan ska studeras närmare inför nästa års parlament. Medel för detta 

projekt har erhållits från Adolf H Lundin Charitable Foundation. 
3) Högre utbildning och forskning. Vad gäller för svenska studenter vid studier utomlands och 

hur tillvaratas svenska studenters och forskares utlandserfarenheter? Dessa och andra 
frågeställningar kring studier och forskning kommer att tas upp i ett annat projekt inför 
parlamentet. Medel för detta projekt har erhållits från Barbro Osher Pro Suecia Foundation. 

4) Utveckling av hemsidan. Medel har också erhållits för en teknisk och redaktionell 
uppgradering av SVIV:s hemsida.  

 
Liksom tidigare kommer de färdiga resolutionerna från parlamentet 2011 att underställas 
utrikeministern.  
 

Stipendier och feriebidrag 
Under verksamhetsåret 2010 delades inga stipendier eller feriebidrag ut. 
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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 hade vid årets slut 110 
ombud i världen. Nya kontaktvägar har skapats genom direktkontakter i form av ombudsbulletiner 
från generalsekreteraren och en ombudsklubb på hemsidan. 
 

Särskilda ungdomsombud/ungdomsverksamheten 
Föreningen söker också skapa ett nätverk av ungdomsombud i vår allmänna satsning att få in yngre 
medlemmar i föreningens arbete och flera nya ungdomsombud har värvats. Ungdomsgruppen har 
sammanträtt under året under ledning av Johannes Danielsson, som är ansvarig för 
ungdomsverksamheten. SVIV finns nu också på Facebook med gruppen Unga Svenskar i Världen. 
 

Personal 
På grund av föreningens ansträngda ekonomi beslöt styrelsen om nedskärningar på kansliet under 
2010. Där finns idag ingen heltidsanställd. Från 1 april 2010 tjänstgör kanslichefen Kjell Jansson på 
80 %. Ekonomiansvarig är Ulrika Torberger, som är timanställd. Webbredaktören Hedwig 
Kastenholm är också anställd på timbasis och tidningsredaktören Andreas Hermansson ersätts per 
nummer. Under vårterminen 2010 tjänstgjorde praktikanten Johan Höglund från Uppsala universitet 
på kansliet (utan kostnad för föreningen). Han fortsatte som timanställd under sommaren för att 
förbereda USA-konferensen. Inför och under USA-konferensen hjälpte flera av ombuden till, 
liksom ett antal ungdomar. Johannes Danielsson var under hösten anställd på timbasis för 
utbildnings- och ungdomsfrågor. Generalsekreterarens uppdrag är på 70 %. 
 

Ekonomi 
För föreningens ekonomi hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning. 
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RESULTATRÄKNING Not 2010 2009    
 1       
FÖRENINGENS INTÄKTER        
Medlemsintäkter, annonser och handböcker  1 854 921  1 681 674   
Övriga intäkter  749 036  464 163    
Summa intäkter                2 603 957                    2 145 837     
        
FÖRENINGENS KOSTNADER        
Medlemsservice, tidning och handböcker  -988 996  -1 100 698    
Övriga externa kostnader  -629 695  -611 780    
Personalkostnader inkl konsultarvoden 2 -1 020 914  -1 101 260    
Avskrivningar av inventarier 3 -3 993  -4 205    
Summa kostnader  -              2 643 598  -                  2 817 943     
        
VERKSAMHETSRESULTAT  -                   39 641  -                     672 106     
        
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER          
Resultat från försäljningar av värdepapper  5 784  7 724      
Summa resultat från finansiella poster                       5 784  7 724      
        
        
ÅRETS RESULTAT  -                   33 857  -                     664 382       
          
          
BALANSRÄKNING Not 2010-12-31 2009-12-31      
 1       
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 3 6 203  4 206      
Summa anläggningstillgångar                       6 203  4 206      
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  61 067  124 720      
Övriga kortfristiga fordringar  17 472  12 681      
Förutbetalda kostnader  60 850  60 230      
  139 389 197 631      
        
Kortfristiga placeringar 4 2 450 240 2 244 456      
        
Kassa och bank  399 656 194 338      
Summa omsättningstillgångar  2 989 285 2 636 425      
          
SUMMA TILLGÅNGAR  2 995 488 2 640 631      
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  2010-12-31 2009-12-31      
Eget Kapital 5         
Dispositionsfond  1 611 828  2 276 210  
Egna fonder   417 548  397 548  
Årets resultat  -33 857  -664 382  
Summa eget kapital  1 995 519 2 009 376  
      
KORTFRISTIGA SKULDER      
Leverantörsskulder  87 997  58 803  
Övriga kortfristiga skulder  19 096  27 897  
Upplupna kostnader  145 583  170 855  
Förutbetalda intäkter 6 747 293  373 700  
Summa kortfristiga skulder  999 969 631 255  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 2 995 488                    2 640 631   
    
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.    
      
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 kostnader  2010  2009  
Löner och andra ersättningar:      
Generalsekreterare (en del av lönekostnaden  84 000  304 000  
ligger som konsultarvode)      
Övriga anställda (tre personer)  487 540  579 947  
Totala löner och ersättningar  571 540 883 947  
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Sociala kostnader  149 021  201 673  
Pensionskostnader  9 721  12 627  
Övriga personalkostnader  4 382  3 013  
  163 124 217 313    
Summa personalkostnader  734 664  1 101 260    
Under året har ca 110 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen     
      
           
Not 3  Inventarier  2010-12-31 2009-12-31  
Ingående anskaffningsvärden  73 344  74 832  
Årets förändringar:    
- Inköp  5 990  0  
- Försäljningar och utrangeringar  0  -1 488  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  79 334 73 344  
    
Ingående avskrivningar  -69 138  -66 420  
Årets förändringar:    
- Försäljningar och utrangeringar    1 488  
- Avskrivningar  -3 993  -4 206  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -73 131 -69 138  
    
Utgående restvärde enligt plan  6 203 4 206  
    
    
Not 4  Kortfristiga placeringar    2010-12-31 2009-12-31  
Redovisat värde, totalt  2 450 240 2 244 456  
Börsvärde eller motsvarande  2 596 111 2 309 518  
    
    
    
    
Not 5  Eget kapital  Förändring Summa eget kapital  
 egna fonder    
     
Eget kapital 2008-12-31   2 673 757  
Dispositionsfond 2 276 210   
Egna fonder 397 548   
Årets resultat 2009 -664 382   
Summa eget kapital 2009-12-31 2 009 376  
Dispositionsfond 1 611 828   
Egna fonder 397 548   
Ständiga medlemmars fond 20 000   
Årets resultat 2010 -33 857   
Summa eget kapital 2010-12-31 1 995 519  
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Not 6  Förutbetalda intäkter    2010-12-31 2009-12-31  
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2010 (2009)  186 100  181 950  
Förutbetalda annonser   73 693  191 750  
Bidrag studier ut- och hemflytt utlandssvenskar  300 000    
Bidrag webbsatsning  142 500    
Bidrag forskning  45 000     
  747 293 373 700  
    
    
Stockholm 2011-05-11      
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Revisionsberättelse
-
Till roreningsstämman

Föreningen För Svenskar IVärlden

Org nr 802003-6623

Jag har granskat årsredovisningen och bokfåringen samt styrelsens och generalsekreterarens
förvaltning i Föreningen För Svenskar I Vårlden får år 2010. Det är styrelsen och generalsekreteraren
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort när de upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och fårhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
fåreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund får mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt min bedömning inte handlat i strid med
fåreningens stadgar. Jag tillstyrker att fåreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen får föreningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren
ansvarsfrihet får räkenskapsåret.

Uppsala den z t juni 2011

Andreas Mattsson
Auktoriserad revisor
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