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Protokoll för Svenskar i Världens årsmöte 2020 
 

 

 

Tid   20 augusti 2020 kl. 13.00-14.00 

 

Plats   Möte via Zoom 

 

Närvarande  Se bilaga 1 (Röstlängd) 

 

 

 

§ 1 

Årsmötet öppnas Svenskar i Världens styrelseordförande hälsade välkommen och inledde 

med att beklaga styrelseledamot Erik Belfrages bortgång i covid-19.  

Därefter förklarades årsmötet öppnat. 

 

  

 § 2 

Val av mötes- Årsmötet beslöt  

ordförande att  utse SVIV:s ordförande Louise Svanberg att leda mötet.  

 

 

§ 3  

Val av Årsmötets beslöt  

mötessekreterare  att  utse Ulrika Torberger att föra protokoll.   

 

 

§ 4 

Val av Årsmötet beslöt  

justeringspersoner att  utse styrelseledamöterna Ibbe Gnem och Hanna Waerland-Fager 

att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.   

 

 

§ 5 

Mötets kungörande Kallelse till årsmötet publicerades på www.sviv.se den 26 juni, i medlems-

mejl som skickades den 26 juni, samt i nyhetsbrevet som distribuerades 

den 16 juli. Den 24 juni skickades dessutom fysiska brev till de medlem-

mar som saknade mejladresser. Årsmötet förklarades därmed vara utlyst i 

behörig ordning. 

 

 

§ 6  

Röstlängd Röstlängden fastställdes till 57 personer (Bilaga 1). 

 

 

§ 7  

Dagordning   Årsmötet beslöt 

att godkänna dagordningen (Bilaga 2) 

 

  

http://www.sviv.se/
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§ 8 

Verksamhets- Redogörelse för SVIV:s utökade ambition med att öka internationell  

berättelse  erfarenhet och kompetens inom svenska bolag och Sverige, samtidigt som  

arbetet med att verka som utlandssvenskarnas röst intensifieras.  

   

Därefter kortfattad sammanfattning av innehållet i verksamhets- 

berättelsen (Bilaga 3) som finns tillgänglig i sin helhet på www.sviv.se: 

• Utveckling av medföljandeprogram exklusivt för huvudpartner 

• Utökad roll för SVIV:s representanter (fd ombud) 

• Sjunde upplagan av Utlandssvenskarnas parlament med nyheten 

”förparlament” och rekordmånga resolutioner (29 st) 

• Utlandssvenskarnas röst i Sverige, dvs SVIV:s påverkansarbete 

med exempelvis brev till utrikesministern om den mobila pass-

enheten som togs ur bruk i USA samt debattinlägg för att öka val-

deltagandet hos utlandssvenskar 

• Informationskampanj om EU-valet 

• Löpande information om Brexit 

• Cecilia Malmström utnämnd till Årets svensk i världen 2019 

• Louise Svanberg ny ordförande efter Tuve Johannesson 

 

  Årsmötet beslöt 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019. 

 

 

§ 9 

Fastställande av Svenskar i Världen gjorde ett underskott på nästan -500 000 SEK år 2019.  

Årsredovisningen  Finansieringen är därför en av styrelsens och generalsekreterarens främsta 

prioriteringar. Ambitionen är att 2019 blir SVIV:s sista negativa år, finansiellt 

sett. Siffrorna t.o.m. sista juli 2020 visar att årets siffror ser betydligt bättre 

ut. Fortsätter trenden kommer föreningen att gå break-even 2020, något 

som inte gjorts på många år. 

 

Utdrag av revisionsberättelsen lästes upp där revisorerna föreslår  

styrelsen ansvarsfrihet.  

Innan årsredovisningen fastställdes lämnades öppet för frågor från med-

lemmar. Två frågor inkom; en om vad föreningen gör i fråga om statligt 

stöd och en angående föreningens kontakt med oppositionspartierna. 

Svar på frågan om statligt stöd: Ordförande har prioriterat kontakt med till-

tänkta och befintliga partner för att säkerställa deras fortsatta engagemang. 

Därutöver har även näringsministern och utrikesministern kontaktats, och 

det kan konstateras att båda är positivt inställda till föreningen. När det har 

lugnat sig med covid-19 ska ordförande och generalsekreteraren återuppta 

kontakter med både näringsliv och stat. Frågan ställdes om det är möjligt att 

kontakta någon annan än utrikesministern, förslagsvis statsministern.  

 

Svar på frågan om kontakt med oppositionspartierna: SVIV samtalar med 

alla. Samtliga riksdagspartier bjöds in till Utlandssvenskarnas parlament. 

Därefter har dialogen med dessa fortsatt.  

 

Årsredovisningen (Bilaga 4) finns tillgänglig på www.sviv.se. 
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På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 

att fastställa årsredovisningen för 2019.  

 
 

§ 10 

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (Bilaga 5), undertecknades av revisor Andreas  

Mattsson den 11 juni 2020, och publicerades på www.sviv.se den 26 juni. 

 

  Årsmötet beslöt 

att godkänna revisionsberättelsen för 2019. 

 

 

§ 11  

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  

att  bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2019 

års förvaltning. 

 

 

 § 12-13 

Valberedningens Valberedningens ordförande Claes-Johan Geijer redogjorde för avgående  

förslag på ledamöter och nya ledamöter, där de nya presenterade sig. 

 

  Valberedningen redovisade mandatperioder för nuvarande ledamöter  

enligt följande, med förslag till omval och nyval: 

   

 
Nuvarande ledamöter Uppdrag Invald Senast om-

vald 

Vald t o m 

Louise Svanberg 
Lennart Koskinen 
Cecilia Borglin 

Ordf. 
Vice ordf. 
Gen sekr 

2019 
2011 
2018 

 
2020 

2022 
2021  

 
Claes-Johan Geijer Ledamot 2006 2020 2021 
Annika Rembe Ledamot 2012 2020 2021 
Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013 2020 2021 
Jonas Hafström Ledamot 2015 2020 2021 
Ibbe Gnem  Ledamot 2016 2020 2021 
Claudia Olsson Ledamot 2016 2020 2021 
Fredrik Rågmark  Ledamot 2017  2020 2021 
Erika Lundquist  Ledamot 2017  2020 2021 
Kim Källström  Ledamot 2018  2021 
Henry Sténson  Ledamot 2018  2021 
Madeleine Sjöstedt  Ledamot 2019  2022 
Margaret Sikkens 
Ahlquist 

 Ledamot 2019  2022 

Gary Baker  Ledamot 2019  2022 
Hanna Waerlund- 
Fager 

 Ledamot 2019 2020 2021 

Adrian Stymne  Ledamot 2019 2020 2021 

 
Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Förslag 

Katarina Mellström Ledamot 2020 Väljs på 3 år 
 

Eva Häussling Ledamot 
 

2020 Väljs på 3 år 



 

 

  
Årsmöte Svenskar i Världen 2020-08-20   4(7) 

 

 

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

följande: 

  

att invälja Katarina Mellström, för en tid av tre år till 2023 

att invälja Eva Häussling, för en tid av tre år till 2023  

att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Jonas Hafström, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Annika Rembe, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Lisa Emelia Svensson, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Claudia Olsson, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Ibbe Gnem, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Claes-Johan Geijer, för en tid av ett år till 2021 

att omvälja Fredrik Rågmark, för en tid av ett år till 2021  

att omvälja Erika Lundquist, för en tid av ett år till 2021  

att omvälja Hanna Waerland-Fager, för en tid av ett år till 2021  

att omvälja Adrian Stymne, för en tid av ett år till 2021  

 

Den nya styrelsen blir därmed:  

 

Louise Svanberg, ordförande, till och med 2022 

Lennart Koskinen, vice ordf, till och med 2021 

Cecilia Borglin, generalsekreterare  

Claes-Johan Geijer, till och med 2021 

Annika Rembe, till och med 2021 

Lisa Emelia Svensson, till och med 2021 

Jonas Hafström, till och med 2021 

Ibbe Gnem, till och med 2021 

Claudia Olsson, till och med 2021 

Fredrik Rågmark, till och med 2021 

Erika Lundquist, 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 2021 

Adrian Stymne, till och med 2021 

Katarina Mellström, till och med 2023 

Eva Häussling, till och med 2023 

 

§ 14 

Tillsättande av Enligt Valberedningens förslag beslöt årsmötet  

valberedning att omvälja sittande valberedning, med Claes-Johan Geijer som  

valberedningens ordförande, fram till nästa årsmöte 2021. I valbered-

ningen sitter förutom Claes-Johan Geijer, Anna Belfrage, Erika Lundquist 

och Christer Rönnegard. 

 

En fråga inkom om hur valberedningen tillsätts. Valberedningens ord- 

förande svarade att då det inte hade kommit in andra förslag beslöt  

Valberedningen i samråd med ordförande att nuvarande Valberedning 

skulle kvarstå. 
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§ 15 

Val av revisorer Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Andreas Mattsson på 

PwC med Leonard Daun som suppleant.  

 

Årsmötet beslöt  

att omvälja auktoriserade revisor Andreas Mattsson med auktorise-

rade revisor Leonard Daun som suppleant. 

 

 

§ 16 

Avtackning  Avgående ledamöterna Birgitta Laurent och Kai Hammerich avtackades.   

styrelseledamöter  Båda har bistått föreningen med viktig hjälp; Birgitta Laurent med skatte-

frågor och stöd till kansliet och Kai Hammerich genom sitt arbete som  

ordförande i hemvändargruppen. 

 

 

 § 17 

Verksamheten framåt Arbetet fortsätter med att positionera SVIV som en aktuell och relevant  

organisation för privatpersoner, företag och organisationer med koppling 

till utlandet. Ett av SVIV:s viktiga mål är att öka den internationella erfaren-

heten och kompetensen i Sverige.  

Strategin framåt formulerades i tre punkter: 

• Fortsätta positionera SVIV som utlandssvenskarnas röst i Sverige 

• Öka SVIV:s kännedom genom relevanta och intressanta samman-

hang 

• Stärka finansieringen genom att vidareutveckla SVIV:s partner- 

erbjudanden  
 

Detta görs genom att;  

• Fortsätta positionera SVIV som utlandssvenskarnas röst i Sverige: 

- Fokus på sakfrågor som berör många, t.ex. tillgång till 

BankID, mobil-/internetabonnemang, och är aktuella,  

t.ex. Migrationskommitténs arbete där SVIV lyfte medföl-

jandeproblematiken genom bl.a. debattartikel i SvD 

- Ny kartläggning av utlandssvenskar, gärna ihop med UD 

- Öka antalet medlemmar till 1% av 660 000 

- Utlandssvenskarnas parlament inkl förparlament 

 

• Öka SVIV:s kännedom genom relevanta och intressanta samman-

hang: 

- Årets svensk i världen inkl SWED-talk 

- Rapport och digitalt seminarium om utlandsstudier för 

svenskar baserat på Bolognaprocessen 

- Livefika 
- Utveckla samarbetet mellan SVIV/representanter och am-

bassader/konsulat, men också handelskammare, svenska 

klubbar och föreningar 
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• Stärka finansieringen genom att vidareutveckla SVIV:s partner- 

erbjudanden: 

- Utveckla medföljandeprogrammen för huvudpartner; 

utlandsvistelse, hemkomst och International Spouse  

Program 

- Svenskt ledarskapsforum 

 

 § 18 

Fastställande av  Förslag på att införa en medlemsavgift för ungdomar från 26 år och uppåt  

årsavgiften  presenterades. Idag kan alla upp till 30 år gå med i SVIV utan kostnad.  

Följande avgiftsnivåer för ungdomar föreslogs: 
<26 år = gratis 

26-30 år = 250 kr 

>30 år = 500 kr 

Dessa nivåer tar hänsyn till en grupp som är i ett skede i livet då de inte är 

stadda i kassan, samtidigt som SVIV står upp för värdet av medlemskapet.  

 

En medlem motsatte sig att studenter ska betala.  

 

 Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 

 att förändra medlemsavgifterna enligt styrelsens förslag. 

 

 

 § 19 

Övriga frågor  Inga frågor utöver de redan noterade inkom. 

 

  

 § 20 

Mötet avslutas Mötesordföranden tackade alla mötesdeltagande och förklarade årsmötet 

avslutat. 
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Vid protokollet: 

 

 

 

____________________ 

Ulrika Torberger 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________        ________________________  _____________________ 

Louise Svanberg                    Ibbe Gnem  Hanna Waerland-Fager 

Mötesordförande          Styrelseledamot      Styrelseledamot  

 

 

 

 

 

Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd Bilaga 1 

Dagordning Bilaga 2 

Verksamhetsberättelse Bilaga 3 

Årsredovisning Bilaga 4 

Revisionsberättelse Bilaga 5 


