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Protokoll för Svenskar i Världens årsmöte 2021 
 

 

Tid   26 augusti 2021 kl. 13.00-14.00 

 

Plats   Möte via Zoom 

 

Närvarande  Se bilaga 1 (Röstlängd) 

 

 

§ 1 

Årsmötet öppnas Svenskar i Världens styrelseordförande hälsade välkommen och förkla-

rade sedan årsmötet öppnat. 

 

  

 § 2 

Val av mötes- Årsmötet beslöt  

ordförande att  utse SVIV:s styrelseordförande 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 Eva Häussling och Katarina Mellström 

att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.   

 

 

§ 5 

Mötets kungörande Kallelse till årsmötet publicerades på www.sviv.se den 29 juni, i medlems-

mejl som skickades den 29 juni, i ett postalt utskick till medlemmar som 

saknar mejladresser den 29 juni, samt i medlemsmejl den 13 juli och i ny-

hetsbrevet som distribuerades den 15 juli. Dessutom publicerades en 

”Save the date” på webben redan den 7 januari. Enligt stadgarna ska kal-

lelsen skickas ut senast en månad i förväg. Detta har gjorts med margi-

nal. Årsmötet förklarades därmed vara utlyst i behörig ordning. 

 

 

§ 6  

Röstlängd Röstlängden fastställdes till 51 personer (Bilaga 1). 

 

 

§ 7  

Dagordning  Före godkännande flyttades § 19 ”Behandling av frågor väckta av med-

lemmar eller styrelsen” till § 12 på grund av förslag till stadgeändring. 

 

Årsmötet beslöt 

att godkänna dagordningen (Bilaga 2) 

http://www.sviv.se/
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§ 8 

Verksamhets- 

berättelse Innan ordföranden och generalsekreteraren redogjorde för SVIV:s verk-

samhet för 2020 höll ordföranden en tyst stund för f.d. styrelseledamot 

Erik Belfrage som gick bort i covid-19 2020. 

 

Redogörelse för SVIV:s verksamhet där pandemin fått föreningen att ar-

beta och tänka nytt, inte minst digitalt. Digitala möten har underlättat kon-

takt med beslutsfattare vilket har resulterat i fler möten med experter och 

beslutsfattare än tidigare.   

 

   Därefter kortfattad sammanfattning av innehållet i verksamhetsberättel-

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

• Samarbetet med UD i allmänhet och utrikesministern i synnerhet utö-

kades. Utrikesministern initierade ett möte med SVIV för att diskutera 

utlandssvenskarnas situation under pandemin.  

• Dedikerad kontaktperson på UD etablerades. 

• Nya koncept togs fram: Livefika, Årets svensk i världen LIVE och SWED 

Talk.  

• Max Tegmark utnämndes till Årets svensk i världen.   

• Tre medföljandeprogram erbjöds exklusivt till SVIV:s huvudpartner.   

• Rapporten “Hur får vi ut var fjärde svensk på utlandsstudier?” togs 

fram. Den lyftes i en debattartikel i Göteborgs-Posten och på ett webb-

seminarium med experter från bl.a. Handelshögskolan i Stockholm och 

Lunds universitet.  

• Boken “Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta 

tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” lanserades. 

Den initierades av Hemvändargruppen och skrevs av Gunnar Elias-

son (Ekerlid förlag, 2020).  

• Ett stort fokus gavs nya migrationslagen och den del som berör med-

följande från länder utanför EU/EES med bland annat debattartikel i 

Svenska Dagbladet, ett upprop där 4200 personer deltog, diverse 

kommunikation med migrationskommittén och ett remissyttrande med 

hjälp av Elison Wahlin Advokatbyrå.   

• Stort fokus även på vaccinationsfrågan; kontinuerlig dialog fördes med 

Socialdepartementet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 

Folkhälsomyndigheten för att lyfta utlandssvenskarnas behov och ut-

maningar. Bra synlighet för Svenskar i Världen i frågan i media ge-

nom intervju med generalsekreterare Cecilia Borglin i Ekot som sedan 

spreds via TT.  

 
Årsmötet beslöt 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 

 

 

§ 9 

Fastställande av  

Årsredovisningen  För första gången sedan 2014 har Svenskar i Världen svarta siffror. Före-

ningen redovisar ett överskott på 283 869 kronor. Samtliga detaljer hänvi-

sades till årsredovisningen (Bilaga 4) som finns tillgänglig på www.sviv.se. 
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På styrelsens och revisorns förslag beslöt årsmötet 

att fastställa årsredovisningen för 2020.  

 
 

§ 10 

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (Bilaga 5), undertecknades av auktoriserad revisor 

på PwC, Andreas Mattsson, den 10 maj 2021 och publicerades på 

www.sviv.se den 29 juni 2021. 

 

Årsmötet beslöt 

att godkänna revisionsberättelsen för 2020. 

 

 

§ 11  

Ansvarsfrihet Ett uttalande från Andreas Mattsson, auktoriserad revisor på PwC lästes 

upp:  

”Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revison av 

styrelsens och generalsekreterarens förvaltning av Föreningen för Svens-

kar i Världen för år 2020. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar sty-

relsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskaps-

året.”  

 

På revisorns förslag beslöt årsmötet  

att  bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2020 

års förvaltning. 

 

 

§ 12-13 

Valberedningens  

förslag Innan valberedningens ordförande Claes-Johan Geijer redogjorde för avgå-

ende och nya ledamöter konstaterade han att inga frågor hade väckts av 

medlemmar, däremot ville styrelsen göra ett förtydligande i § 20 i stad-

garna (Bilaga 6). Det föreslagna tillägget är understruket: 

  

Vid varje ordinarie föreningsmöte ska av föreningen tillsättas en valbered-

ning för att bereda och avge förslag till de val vilka stadgeenligt ska förrät-

tas vid närmast följande ordinarie möte.   

Valberedningen ska bestå av en styrelseledamot samt ytterligare två med-

lemmar i föreningen av vilka minst en ska vara utlandssvensk. På samma 

föreningsmöte utser föreningen en ordförande för valberedningen bland 

valberedningens ledamöter.  

Det åligger valberedningen att senast den 15 juni till styrelsen avge för-

slag. Två veckor före årsmötet ska förslaget finnas tillgängligt på förening-

ens kansli tillsammans med andra handlingar för årsmötet.  

 

Det föreslogs även att ordet ”föreningsmöte” i texten skulle ersät-

tas med ”årsmöte” för att göra det tydligt. 

   

Årsmötet beslöt 

att godkänna förslag om texttillägg samt att ersätta ordet ”förenings-

möte” med ”årsmöte”. För att förändringen ska träda i kraft krävs att års-

mötet godkänner förslaget även nästa år. 
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Valberedningen redovisade mandatperioder för nuvarande ledamöter en-

ligt 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 

 
2021 

2022 
2022  

 
Annika Rembe Ledamot 2012 2021 2022 
Lisa Emelia Svensson Ledamot 2013 2021 2022 
Ibbe Gnem  Ledamot 2016 2021 2022 
Claudia Olsson Ledamot 2016 2021 2022 
Fredrik Rågmark  Ledamot 2017  2021 2022 
Erika Lundquist  Ledamot 2017  2021 2022 
Madeleine Sjöstedt  Ledamot 2019  2022 
Margaret Sikkens- 
Ahlquist 

 Ledamot 2019  2022 

Gary Baker  Ledamot 2019  2022 
Adrian Stymne 
      

 Ledamot 2019 2021 2024 

Hanna Waerland- 
Fager 

 Ledamot 2019 2021 2024 
 

Eva Häussling  Ledamot 2020  2023 
Katarina Mellström  Ledamot 2020                        2023 
     

 
Föreslagna ledamöter Uppdrag Invald Förslag 

Carolina Svernlöv Ungdoms-
ledamot 
 

2021 Väljs på 1 år 

 

 

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

  

att invälja Carolina Svernlöv, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Annika Rembe, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Lisa Emelia Svensson, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Claudia Olsson, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Ibbe Gnem, för en tid av ett år till 2022 

att omvälja Fredrik Rågmark, för en tid av ett år till 2022  

att omvälja Erika Lundquist, för en tid av ett år till 2022  

att omvälja Adrian Stymne, för en tid av tre år till 2024  

att omvälja Hanna Waerland-Fager, för en tid av tre år till 2024  

 

Den nya styrelsen blir därmed:  

 

Louise Svanberg, ordförande, till och med 2022 

Lennart Koskinen, vice ordförande till och med 2022 

Cecilia Borglin, generalsekreterare  

Annika Rembe, till och med 2022 
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Lisa Emelia Svensson, till och med 2022 

Ibbe Gnem, till och med 2022 

Claudia Olsson, till och med 2022 

Fredrik Rågmark, till och med 2022 

Erika Lundquist, till och med 2022 

Margaret Sikkens Ahlquist, till och med 2022 

Madeleine Sjöstedt, till och med 2022 

Gary Baker, till och med 2022 

Adrian Stymne, till och med 2024 

Hanna Waerland-Fager, till och med 2024 

Katarina Mellström, till och med 2023 

Eva Häussling, till och med 2023 
Carolina Svernlöv, till och med 2022 

 

§ 14 

Tillsättande av  

valberedning Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av en styrelseledamot och två 

medlemmar varav minst en ska vara utlandssvensk. Styrelsens förslag till 

kommande valberedning presenterades:  

Erika Lundquist, styrelseledamot   
Claes-Johan Geijer, utlandssvensk   
Anna Belfrage, medlem som tar över ordförandeskapet efter Claes-Jo-

han Geijer.  
 

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet  

att omvälja valberedning enligt ovan samt välja Anna Belfrage som  

valberedningens ordförande. 

 

 

§ 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  Ordföranden tackade följande ledamöter för stort engagemang och  

styrelseledamöter  gott samarbete: Claes-Johan Geijer, Jonas Hafström, Kim Källström och 

Henry Sténson. Dessutom tackade ordförande, Christer Rönnegard för 

hans uppskattade tid i valberedningen. 

 

 

 § 17 

Verksamheten framåt Redogörelse för SVIV:s verksamhet framåt där Svenskar i Världen är  
     på rätt väg; antalet nya medlemmar ökar och ekonomin är stabilare än 

   på många år. Pandemin har dock försvårat inflödet av nya partner. 
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• Satsning under hösten på att ytterligare stärka ekonomin genom att enga-

gera privatpersoner att stödja verksamheten. Initiativ till att försöka få stif-

telsestöd kommer att tas.  

• Kontakter med ambassader och konsulat fortsätter. Detta arbete kommer 

även att inkludera representanterna.   

• Fortsatt utveckling av medföljandeprogrammen och representanternas 

arbete.   

• Arbetet med att inspirera fler att studera utomlands utvecklas.  

• Fler Livefikan genomförs – några av dem exklusivt för medlemmar.  

• Ny kartläggning av utlandssvenskar pågår. Beräknad lansering strax efter 

årsskiftet.  

• Fler dialoger med beslutsfattare initieras med utgångspunkt från de reso-

lutioner som tas fram på parlamentet.  

• Fortsatt hög närvaro i traditionella och sociala medier.  

• Evenemanget Svenskt Ledarskapsforum genomförs i vår med syfte att 

sätta svenskt ledarskap i en global kontext.  
 

 

§ 18 

Fastställande av  På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna  

årsavgiften  enligt följande: 
För enskild medlem >30 år: 500 kr 

För familj (makar/sambor med hemmaboende barn): 500 kr 

För ungdom 26-30 år: 250 kr 

För ungdom <26 år: gratis 

 

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag 

att bibehålla oförändrade medlemsavgifter. 

 

 

§ 19 

Övriga frågor                  Flyttad till § 12. 
  

§ 20 

Mötet avslutas Mötesordföranden tackade alla mötesdeltagande och förklarade årsmötet 

avslutat. 
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Vid protokollet: 

 

 

 

____________________ 

Ulrika Torberger 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________        ________________________  _____________________ 

Louise Svanberg                    Eva Häussling                                  Katarina Mellström 

Mötesordförande          Styrelseledamot    Styrelseledamot  

 

 

 

 

 

Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd Bilaga 1 

Dagordning Bilaga 2 

Verksamhetsberättelse Bilaga 3 

Årsredovisning Bilaga 4 

Revisionsberättelse Bilaga 5 
Förslag till stadgeändring Bilaga 6 


