
SVIV-representant – regionansvarig 

Rollbeskrivning

Att vara SVIV:s representant med ansvar för en region eller ett land är en viktig hörnsten för 

verksamheten. Men uppdraget är minst lika betydelsefullt för dig eftersom det ger dig stora 

möjligheter att utvecklas genom att bredda ditt nätverk och fortsätta bygga på ditt CV. 

Rollen kan delas av flera personer och uppdraget är volontärt. Du engagerar dig utifrån egen 

förmåga och tid. 

Kontaktperson: Hanna Norman, projektledare: hanna@sviv.se, +46 8 661 54 03

Verktyg

SVIV:s lokala representant

Du har mandat att etablera eller förvalta SVIV:s 

relationer med den svenska ambassaden, konsulat, 

handelskammare, Svenska kyrkan, samt svenska 

klubbar, föreningar och skolor. Du är SVIV:s lokala 

kontaktperson för medlemmar och nyinflyttade 

svenskar. Till din hjälp har du en manual som du 

ansvarar för att hålla uppdaterad.

Driva påverkansarbete

Du fångar upp vilka utmaningar utlandssvenskarna 

upplever i förhållande till svenska regelverk och 

attityder. Det görs genom att arrangera för-

parlament där utlandssvenskar kommer till tals. För-

parlamenten görs med stöd av SVIV:s kansli.

Get a Friend Programme

Du hjälper nyinflyttade svenskar att snabbt få ett 

nätverk bestående av andra svenskar, men även 

lokala kontakter. Du tipsar också om bra skolor, 

sjukvård, husmäklare, advokatbyråer etc. 

Redaktör för hemsidan och 

lokal Facebookgrupp

Du ansvarar för att hålla din landsida aktuell på 

www.sviv.se. Uppdatering görs minst en gång i 

månaden om aktuella frågor eller händelser som är 

av intresse för andra svenskar i landet. Du ansvarar 

för en lokal Facebookgrupp.

Marknadsföra SVIV

Du säkerställer att SVIV deltar på relevanta 

seminarier och sammankomster, gärna som 

talare om möjlighet ges. I dessa sammanhang 

marknadsför du även fördelarna med vårt 

medlemskap och uppmanar deltagare att bli 

medlemmar och att följa oss i sociala medier och 

prenumerera på vårt nyhetsbrev. Kansliet kan 

bistå med relevant presentation. 

Driva egna projekt

Du har möjlighet att driva egna projekt inom 

kommunikation och påverkansarbete för kansliets 

räkning. Exempelvis PR, trycksaks-produktion, 

framtagning av rapporter och analyser samt svara 

på remisser.   

Arbetsuppgifter

✓ Visitkort 

✓ Manual innehållande SVIV:s olika kontaktpersoner i regionen 

✓ Utbildningsinsatser genom webinars och fysiska träffar

✓ Informationsbroschyr och powerpoint-presentation om SVIV

✓ Nyhetsbrev med information om aktuella kampanjer och status i påverkansarbetet

✓ Manual med lokala uppgifter om din region eller ditt land som uppdateras efterhand


