
SVENSKAR I VÄRLDEN                   PROTOKOLL 1(7) 
ÅRSMÖTE 2019-08-23 

Tid   Fredagen den 23 augusti 2019 kl. 10.00-11.00 
 
Plats   Grand Hôtel, Stockholm 
 
Närvarande  Se bilaga 1. (Röstlängd) 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Tuve Johannesson 
öppnas hälsade de cirka 80 medlemmarna varmt välkomna. 

Ordföranden förklarade därefter årsmötet öppnat. 
 
 
 § 2 
Val av mötes- De närvarande beslöt enhälligt att sittande ordförande skulle leda dagens 
ordförande möte. 
 Årsmötet beslöt  

att  utse ordförande Tuve Johannesson att leda dagens möte,  
 
 
§ 3  

Val av Årsmötet beslöt  
mötessekreterare  att  utse Ulrika Torberger att föra protokoll över dagens möte.  
 
 

§ 4 
Val av Årsmötet beslöt  
justeringspersoner att  utse styrelseledamöterna Ibbe Gnem och Birgitta Laurent att jämte 

mötesordföranden att justera dagens protokoll.   
 
 

§ 5 
Mötets kungörande  Mötesordföranden lämnade över till generalsekreteraren som konstate-

rade att kallelse till årsmötet hade publicerats på föreningens hemsida 
www.sviv.se och på Facebook den 17 juni, samt i nyhetsbrevet som distri-
buerades den 19 juni och den 17 juli. Den 17 juni skickades dessutom fy-
siska brev till de medlemmar som inte har mailadresser. 

 Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 
 
 

§ 6  
Röstlängd Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 1). 
 
 

§ 7  
Dagordning Generalsekreteraren informerade att dagordningen justerats mot den 

version som publicerades på Svenskar i Världens hemsida. Framläggande 
av verksamheten framåt flyttades ner från punkt 11 till punkt 17. 
Årsmötet beslöt 
att godkänna den nya dagordningen (bil 2) 
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§ 8 
Verksamhets- Innan mötesordföranden lämnade över ordet till generalsekreteraren 
berättelse tog han upp två saker; dels rekryteringen av den nya generalsekreteraren 

genom rekryteringsbyrån Novare och dels valet av Louise Svanberg som ny 
ordförande. Mötesordföranden berättade att han känner en tillfredsstäl-
lelse med övergången och en optimism inför framtiden. Det blir en kur-
sändring där föreningen satsar mer vilket i sin tur kommer att leda till fi-
nansiella konsekvenser men Svenskar i Världen har nu chansen att bli tyd-
liga och synliga.  

 
Generalsekreteraren redogjorde sammanfattningsvis för innehållet i verk-
samhetsberättelsen (bil 3), som finns tillgänglig på föreningens hemsida. 
Hon inledde med att berätta att den tidigare generalsekreteraren Karin 
Ehnbom-Palmquist höll i de flesta aktiviteter som genomfördes 2018. 

 
 

Sammanfattningsvis redogjorde generalsekreteraren för följande; 
• 80-årsjubileum firades 
• Årets Svensk i Världen 2018 var Nina Stemme  
• Boken 30 + 1 Utmärkta svenskar utkom 
• Kampanj för ökat valdeltagande resulterade i ökat valdeltagande 
• Boken Att bo utomlands som medföljare utkom 
• Seminarium om internationella studier hölls på Linnéuniversitetet 
• Tidningen ersattes av digitalt nyhetsbrev 

 
 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018. 
 
 

§ 9 
Fastställande av  Mötesordföranden kommenterade att alla har kunnat ta del av  
årsredovisningen årsredovisningen (bil 4) både på webben och i fysisk form och lämnade or-

det fritt för frågor om denna.  
Medlemmen och före detta styrelseledamoten Staffan Paues frågade om 
minskande medlemstal och annonsering. Ständige medlemmen Björn Tar-
ras Wahlberg efterfrågade information om antal medlemmar och undrade 
om medlemstalet är stabilt. Generalsekreteraren och ekonomiansvarige re-
dogjorde för medlemsantalet som har sjunkit och de minskade intäkterna 
jämfört med 2017. Tarras Wahlberg föreslog bättre erbjudanden för med-
lemmar som exempelvis att ordna pass för barn. 

  
   
  På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 

att fastställa årsredovisningen för 2018.  
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§ 10 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 5), undertecknades av revisor Andreas Mattsson 

den 12 juni 2019, och publicerades på Svenskar i Världens hemsida den 
17 juni. 

 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna revisionsberättelsen för 2018. 
 
 

§ 11  
Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2018 

års förvaltning. 
 
 
 § 12-14 
Valberedningens Valberedningens ordförande Claes-Johan Geijer redogjorde för vilka  
förslag på ledamöter ledamöter som avgår. Dessa var förutom ordförande Tuve Johannesson, 

Åsa Lena Lööf, Gunnar Gillberg, Karin Ehnbom Palmquist och Henrietta 
Flodell. Claes-Johan Geijer överlämnade ordet till vice ordförande Lennart 
Koskinen som tackade de närvarande och icke närvarande avgående le-
damöterna för deras arbete. 

 
  
 Valberedningen redovisade mandatperioder för nuvarande ledamöter

 enligt följande, med förslag till omval och nyval: 
   
 

Nuvarande ledamöter Uppdrag Invald Senast 
omvald 

Vald t o m 

Lennart Koskinen 
Cecilia Borglin 

Vice ordf. 
Gen sekr 

2011 
2018 

2019 2020  
 

Claes-Johan Geijer Ledamot 2006 2019 2020 
Kai Hammerich Ledamot 2010 2019 2020 
Birgitta Laurent Ledamot 2011 2019 2020 
Annika Rembe Ledamot 2012 2019 2020 
Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013 2019 2020 
Jonas Hafström Ledamot 2015 2019 2020 
Ibbe Gnem  Ledamot 2016 2019 2020 
Claudia Olsson Ledamot 2016 2019 2020 
Fredrik Rågmark  Ledamot 2017  2020 
Erika Lundquist  Ledamot 2017  2020 
Erik Belfrage  Ledamot 2018  2021 
Kim Källström  Ledamot 2018  2021 
Henry Sténson  Ledamot 2018  2021 

 
 
 

Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Förslag 
Louise Svanberg Ordfö-

rande 
2019 Väljs på 3 år 

 
Margaret Sikkens 
Ahlquist 

Ledamot 2019 Väljs på 3 år 
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Madeleine Sjöstedt Ledamot 2019 Väljs på 3 år 
 

Gary Baker Ledamot 
 

2019 Väljs på 3 år 

Hanna Waerland-Fager Ledamot 2019 Väljs på 1 år 
 

Adrian Stymne Ledamot 2019 Väljs på 1 år 
 

 
Årsmötet beslöt enhälligt att anta Valberedningens förslag till om- och tillval 
enligt följande: 

  
att invälja Louise Svanberg, för en tid av tre år till 2022 
att invälja Margret Sikkens Ahlquist, för en tid av tre år till 2022 
att invälja Madeleine Sjöstedt, för en tid av tre år till 2022 
att invälja Gary Baker, för en tid av tre år till 2022  
att invälja Hanna Waerland-Fager, för en tid av ett år till 2020  
att invälja Adrian Stymne, för en tid av ett år till 2020  
att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Jonas Hafström, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Birgitta Laurent, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Annika Rembe, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Kai Hammerich, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Lisa Emelia Svensson, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Claudia Olsson, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Ibbe Gnem, för en tid av ett år till 2020 
att omvälja Claes-Johan Geijer, för en tid av ett år till 2020 

 
Den nya styrelsen får sålunda följande utseende: 

Louise Svanberg, ordförande, till och med 2022 
Lennart Koskinen, vice ordf, till och med 2020 
Cecilia Borglin, generalsekreterare  
Claes-Johan Geijer, till och med 2020 
Kai Hammerich, till och med 2020 
Birgitta Laurent, till och med 2020 
Annika Rembe, till och med 2020 
Lisa Emelia Svensson, till och med 2020 
Jonas Hafström, till och med 2020 
Ibbe Gnem, till och med 2020 
Claudia Olsson, till och med 2020 
Fredrik Rågmark, till och med 2020 
Erika Lundquist, till och med 2020 
Erik Belfrage, till och med 2021 
Kim Källström, till och med 2021 
Henry Sténson, till och med 2021 
Margret Sikkens Ahlquist, till och med 2022 
Madeleine Sjöstedt, till och med 2022 
Gary Baker, till och med 2022 
Hanna Waerland-Fager, till och med 2020 
Adrian Stymne, till och med 2020 
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§ 15 
Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
valberedning att omvälja sittande valberedning, med Claes-Johan Geijer som valbe-

redningens ordförande, fram till nästa årsmöte 2020. Valberedningen 
kompletteras med Erika Lundquist. 
 
 
§ 16 

Val av revisorer Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Andreas Mattsson på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Leonard Daun som suppleant. 
 
Årsmötet beslöt  
att för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor  
 välja auktoriserade revisor Andreas Mattsson med auktoriserade revisor 
Leonard Daun som suppleant. 

 
 

 § 17 
Verksamheten framåt Generalsekreteraren presenterade Svenskar i Världens vision och mission 

samt verksamheten framåt. 
 
Sammanfattningsvis redogjorde hon för att fokus framåt skulle ligga på 
att; 
 

• Tydliggöra vikten av internationell erfarenhet  
• Ge stöd åt framförallt karriärister, medföljare och studenter, men 

även åt seniorer vid ut- och hemflytt  
• Öka värdet för medlemmar och partners 
• Utveckla verksamheten med ombud 
• Koncentrera påverkansarbetet till Utlandssvenskarnas parlament 
• Öka kännedomen och stärka varumärket genom målgrupps- och 

kanalanpassad kommunikation och aktiviteter  
 
 
 § 18 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften enligt följande; 

• För enskild medlem 500 SEK 
• För familj (makar/sambor med hemma-boende barn) 600 SEK 
• För ungdom/student (t o m 30 år) gratis 
• Ständiga medlemmar/Benefactors 10 000 SEK 
• Individuella Guldmedlemmar 25 000 SEK 

 
 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
 att bibehålla oförändrade medlemsavgifter. 

Mötesordföranden uppmanade medlemmarna att ge bort ett medlemskap 
i julklapp. 
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§ 19  
Fastställande av Förslag om en stadgeändring och omformulering av § 4 presenterades 
stadgeändring till att lyda enligt följande: 

 
”§ 4 Föreningen ska vara politiskt obunden och arbeta utifrån demo-
kratiska principer, stödja demokratin som samhällssystem, verka för jäm-
ställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verk-
samheten samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.” 
 

 
 Årsmötet beslöt  
 att eftersom det här var den andra av två efterföljande årsmöten där 

beslut om stadgeändring klubbats igenom så ändras nu stadgarna enligt 
ovan nämnda förslag. 

 
 § 20 
Övriga frågor Medlemmen och ombudet Anders Hedman föreslog att till nästa Parla-

mentet bjuda in ministrar och inte bara riksdagspersoner att delta i dis-
kussionen i plenum. Generalsekreteraren berättade att Svenskar i Världen 
bjudit in och försökt få ministrar att komma men lovade försöka än mer 
nästa gång. Mötesordföranden kommenterade att vi bör ha förståelse för 
att politikerna gör så gott som de kan. 
 
Före detta styrelseledamoten Staffan Paues undrade om vi kan gå en an-
nan väg gentemot kontakten med politiker. Han föreslog att vi ber politi-
kerna på plats att efter avslutat Parlament, framföra våra utmaningar till 
sina respektive partiledare.   
 
Generalsekreteraren berättade att det finns en plan att träffa partiledare 
och andra politiker. 
 
Anders Hedman tipsade om att bjuda in partiledarna till nästkommande 
Utlandssvenskarnas Parlament. 
 
Björn Tarras Wahlberg kommenterade att det viktigaste i kontakten med 
politiker är att ha en åtgärdslista klar. Man måste själv veta vad man vill. 

 
   
 
 § 21 
Mötet avslutas Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet.  

Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Ulrika Torberger 
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Justeras 
 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Tuve Johannesson                    Birgitta Laurent  Ibbe Gnem 
Mötesordförande          Styrelseledamot      Styrelseledamot 
 
 
 
 
 Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd bilaga 1 
Dagordning bilaga 2 
Verksamhetsberättelse bilaga 3 
Årsredovisning bilaga 4 
Revisionsberättelse bilaga 5 


