
SVENSKAR I VÄRLDEN                   PROTOKOLL 1(6) 
ÅRSMÖTE 2018-08-20 

Tid   Måndagen den 20 augusti 2018 kl. 12.15 
 
Plats   Grand Hôtel, Stockholm 
 
Närvarande  Se bilaga 2. (Röstlängd) 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Tuve Johannesson 
öppnas hälsade de cirka 100 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 förhandlingar,  
att godkänna den utsända dagordningen (bil 1) 

 
 

§ 3 
Närvarolista Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 2). 
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats 
kungörande på föreningens hemsida www.sviv.se och på Facebook den 20 juni 2018, 

samt i det extrainsatta digitala nyhetsbrevet som distribuerades den 26 
juni. 
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 5 
Justeringsmän och Årsmötet beslöt utse medlemmarna Bo Hjelt och Kai Hammerich,  
protokollförare  att  jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 Till protokollförare utsågs Marika Tornberg.  
 
 

§ 6 
Verksamhets- Ordföranden överlämnade ordet till generalsekreterare Karin Ehnbom- 
berättelse Palmquist att sammanfattningsvis redogöra för verksamhetsberättelsen  
och bokslut  (bil 3), som finns tillgänglig på föreningens hemsida. 
 

Sammanfattningsvis redogjorde GS följande; 
• Det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament anordnades i augusti 2017.  
• Årets Svensk i Världen 2017 var Pia Sundhage.  
• Lobbyverksamheten pågick under året och berörde bland annat frågor 

om pass, kris- och beredskap, ansvarig person i regeringen för diaspora-
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frågor, medföljande utländska makar till svenska medborgare och deras 
uppehållstillstånd, SINK-skatten samt värderingen av IB-betyg.  

• Under året besvarades fyra remisser: 
- ”Promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4” 
- ”Transportstyrelsens nya föreskrifter om utlämnande av kör-

kort vid en utlandsmyndighet i samband med det nya lagför-
slaget om förnyelse av körkort i utlandet”  

- ”Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.” 
- ”Svensk social trygghet i en globaliserad värld 

• Tidningen lades ned i december 2017. Den hade gått med förlust under 
året. Istället görs från och med 2018 månatliga nyhetsbrev som inklu-
derar rörlig bild. 

• En ökad satsning på sociala medier skedde under året.  
• Under 2017 drev vi varumärkeskampanjen ”Vem bryr sig? Vi bryr oss!”. 
• Vi verkade ännu mer för att fler ungdomar ska gå med i föreningen.  
• 130 ombud engagerade sig i organisationen. Ombudsträffen höll till 

hemma hos paret Salvatore och Eva Grimaldi i augusti.  
• Våra partners är viktiga och våra Huvudintressenter under 2017 var Alfa 

Laval, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, H&M, Volvo AB och Stena Ses-
san Rederi AB. Man har också kunnat gå med som Guldmedlem, vilket 
några av våra styrelsemedlemmar gjort under året.  

• Generalsekreterarens resor under 2017 gick bland annat till Manilla i  
Filipinerna, Hong Kong, Bangkok, samt Nice där hon deltog i Ri-
vieraklubbens årsmöte, och Costa Blanca Torrevieja i Spanien.  

• Vi var med på Köpa Hus Mässan, vilken hålls två gånger om året.  
• Styrelsen sammanträdde vid fem tillfällen under året och styrelsens ar-

betsgrupper träffades kontinuerligt.  
• Skriften ”Att flytta hem till Sverige” publicerades lagom till sommarpro-

grammet, både i tryckt och digital form.  
 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017. 
 
 

§ 7 
Fastställande av GS redogjorde i korthet för årsredovisningen (bil 4).  
Årsredovisningen   
  På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 

att fastställa årsredovisningen för 2017.  
 
 

§ 8 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 5), undertecknad av revisor Andreas Mattsson 

den 19 juni 2018, och som publicerats på Svenskar i Världens hemsida 
den 26 juni, föredrogs i sina huvuddelar. 

 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna revisionsberättelsen för 2017. 
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§ 9 
Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2017 

års förvaltning. 
 
 
 § 10 
Val av styrelse- Valberedningen redovisade mandatperioder för nuvarande ledamöter  
ledamöter enligt följande, med förslag till omval och nyval: 
 

Nuvarande ledamöter Uppdrag Invald Senast 
omvald 

Vald t o m 

Tuve Johannesson Ordf. 2015 2018 2019 
Lennart Koskinen Vice ordf. 2011 2018 2019 
Karin Ehnbom-
Palmquist 

Gen sekr/ Ledamot 2008 2018 2019 

Jonas Hafström Ledamot 2015 2018 2019 
Gunnar Gillberg  Ledamot 2014 2018 2019 
Claes-Johan Geijer Ledamot 2006 2018 2019 
Kai Hammerich Ledamot 2010 2018 2019 
Birgitta Laurent Ledamot 2011 2018 2019 
Åsa Lena Lööf Ledamot 2011 2018 2019 
Annika Rembe Ledamot 2012 2018 2019 
Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013 2018 2019 
Ibbe Gnem  Ledamot 2016  2019 
Claudia Olsson Ledamot 2016  2019 
Fredrik Rågmark Ledamot 2017  2020 
Erika Lundquist Ledamot 2017  2020 
Henrietta Flodell Ungdomsledamot 2017 2018 2019 

 
Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Anmärkning Förslag 
Erik Belfrage Ledamot 2018  Väljs på 3 år 
Kim Källström Ledamot 2018  Väljs på 3 år 
Henry Stenson Ledamot 2018 Tillträder  

1 jan 2019 
Väljs på 3 år 

Cecilia Borglin Gen sekr 
 

2018 Tillträder  
1 okt 2018 

Tillsvidare 

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

  
att invälja Henry Stenson, för en tid av tre år till 2021 
att invälja Erik Belfrage, för en tid av tre år till 2021 
att invälja Kim Källström, för en tid av tre år till 2021 
att invälja Cecilia Borglin, som tillträdande generalsekreterare  
 från 1 okt 2018, tillsvidare  
att omvälja Tuve Johannesson, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Karin Ehnbom-Palmquist, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Jonas Hafström, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Gunnar Gillberg, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Claes-Johan Geijer, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Kai Hammerich, för en tid av ett år till 2019 
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att omvälja Birgitta Laurent, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Åsa Lena Lööf, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Annika Rembe, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Lisa Emelia Svensson, för en tid av ett år till 2019 
att omvälja Henrietta Flodell, för en tid av ett år till 2019 

 
Den nya styrelsen får sålunda följande utseende: 

Tuve Johanneson, ordförande, till och med 2019 
Lennart Koskinen, vice ordf, till och med 2019 
Cecilia Borglin, generalsekreterare (från 1 okt 2018), tillsvidare 
Karin Ehnbom-Palmquist, till och med 2019 
Jonas Hafström, till och med 2019 
Gunnar Gillberg, till och med 2019 
Claes-Johan Geijer, till och med 2019 
Kai Hammerich, till och med 2019 
Birgitta Laurent, till och med 2019 
Åsa Lena Lööf, till och med 2019 
Annika Rembe, till och med 2019 
Lisa Emelia Svensson, till och med 2019 
Ibbe Gnem, till och med 2019 
Claudia Olsson, till och med 2019 
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 Stenson, till och med 2021 
Henrietta Flodell, till och med 2019 
 

§ 11 
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. 

 
 
 § 12 
Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
Valberedning att omvälja sittande valberedning, med Claes-Johan Geijer som valbe-

redningens ordförande, fram till årsmötet 2018. 
 
 
 § 13 
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. 
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• Individuella Guldmedlemmar 25 000 SEK. 
 
 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
 att bibehålla oförändrade medlemsavgifter. 

 
 
 § 14 
Övriga frågor  Två övriga frågor har inkommit skriftligen till föreningens kansli. Frågorna 

gäller följande:  
• Stadgeändring 
• Sakfråga om folkbokföring och BankID 

 
Stadgeändring 
Detta ordinarie årsmöte föreslog att genomföra en stadgeändring och om-
formulering av § 4, 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.” 
 
Förslaget om stadgeändring kommer att lyftas vid ett andra årsmöte, tidig-
ast två veckor efter detta ordinarie årsmöte.  
 

 Årsmötet beslöt  
 att ändra stadgarna enligt ovan nämnda förslag. 

 
Sakfråga om folkbokföring och BankID 
Medlemmen Carl-Åke Sande tog upp frågan om folkbokföringsadress och 
bank-ID vid årsmötet. Kansliet svarade att organisationen arbetar med 
sakfrågan och kommer att fortsätta ta upp den igen i samband med Ut-
landssvenskarnas Parlament 2019.  

 
 § 15 
Avtackning av  Ordförande Tuve Johannesson tackade de två avgående styrelse 
ledamöter  ledamöterna Barbro Sachs-Osher och Anders Söderström, för mycket upp-

skattade insatser.  
 
 
 § 16 
Mötet avslutas Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för mötet.  

GS hälsade alla välkomna till direkt efterföljande årsmöteslunch. 
 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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____________________ 
Marika Tornberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Tuve Johannesson                    Bo Hjelt  Kai Hammerich 
Ordförande 
 
 
 
 
 Bilagor: 

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


