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Protokoll för Svenskar i Världens årsmöte 2022 
 
 
Tid   25 augusti 2022 kl. 13.00-14.15 
 
Plats   Näringslivets Hus samt via Zoom 
 
Närvarande  Se Bilaga 1 (Röstlängd) 
 
 

§ 1 
Årsmötet öppnas          Svenskar i Världens styrelseordförande hälsade välkommen och  

förklarade sedan årsmötet öppnat. 
 
  

 § 2 
Val av mötes- Årsmötet beslöt  
ordförande att  utse Svenskar i Världens styrelseordförande Louise Svanberg  

att leda mötet.  
 
 
§ 3  

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

§ 4 
Val av Årsmötet beslöt  
justeringspersoner att  utse styrelseledamöterna Ibbe Gnem och Annika Rembe att jämte 

mötesordföranden justera dagens protokoll.   
 
 

§ 5 
Mötets kungörande Kallelse till årsmötet publicerades på www.sviv.se den 27 juni, i medlems-

mejl som skickades den 27 juni, i ett postalt utskick till medlemmar som 
saknar mejladresser den 27 juni, samt i nyhetsbrevet som distribuerades 
den 14 juli. Dessutom publicerades en ”Save the date” på webben redan 
den 18 januari. Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut senast en  
månad i förväg. Detta har gjorts med marginal. Årsmötet förklarades där-
med vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 6  
Röstlängd Röstlängden fastställdes till 62 personer, justerad från 54 personer  

(Bilaga 1). 
 
 

§ 7  
Dagordning  Årsmötet beslöt 

att godkänna dagordningen (Bilaga 2). 
 

http://www.sviv.se/
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§ 8 

Verksamhets- Kort sammanfattning av 2021 års aktiviteter gjordes: 
berättelse  

Åttonde upplagan av Utlandssvenskarnas parlament genomfördes  
inklusive 14 förparlament. Kronprinsessan, Utrikesministern och Närings-
ministern höll tal. 
 
Pandemin ökade behovet av stöd till utlandssvenskar, allt ifrån  
information till påverkansarbete rörande reserestriktioner, vaccintillgång 
och covidbevis. 
 
Sakfrågor som stack ut lite extra det året var vårt fokus på konverteringen 
av high school-betyg till svenska betygsskalan, de utmaningar som är 
kopplade till uppehållstillstånd för medföljande, de problem som följer 
med att svenska barn utomlands får samordningsnummer istället för  
personnummer och garantipensionen som kommer att upphöra för  
pensionärer boendes utomlands. 
 
Ordföranden och generalsekreteraren har haft möten med flertalet ambas-
sadörer och generalkonsuler – i vissa fall deltog även representanterna i 
landet. Syftet är att öka kännedomen om vårt pågående arbete.  
 
Behovet av fler utlandsmyndigheter lyfts med jämna mellanrum med UD. 
Positiva besked: Ett generalkonsulat ska öppnas i San Francisco, USA, och 
en ambassad ska öppnas i Dublin, Irland. 

 
Livefika-succén med experter som hålls exklusivt för medlemmar är ett 
uppskattat inslag och något som vi kommer att fortsätta med. 

 
Under slutet av 2021 påbörjades Svenskar i Världens nya kartläggning av 
utlandssvenskarna med syfte att ta reda på hur många de är, var de bor 
och hur deras situation ser ut. Kartläggningen blev klar strax före  
sommaren och visade att det uppskattas bo närmare 700 000 svenskar 
utomlands (685 000) och att den främsta anledningen till att man flyttar 
är kärleken.  
 
Under 2021 har Svenskar i Världen fått stor synlighet i media, något som 
har fortsatt under våren 2022. 
 
Avslutningsvis presenterades de initiativ som gjorts för att göra det enklare 
för utlandssvenskar att rösta, men också för att öka engagemanget kring 
valet: Livefika Valspecial med partiledare och andra representanter för 
samtliga riksdagspartier, sammanställning av partiernas åsikter i frågor 
som är viktiga för utlandssvenskarna liv och vardag, samt kontinuerlig  
information om viktiga datum och praktikaliteter som hur man återigen 
kan tas upp i röstlängden eller rösta i Sverige. 
 
En kommentar till Livefika Valspecial var att det är viktigt att Svenskar i 
Världen återkommer till politikerna angående vilka problem vi vill att de 
ska lösa. 
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Årets Svensk i Världen 2022 blev Zara Larsson. Motiveringen lästes upp 
och Svenskar i Världens nyinstiftade hederspris gick till Barbro Osher som 
mottog diplom, blombukett och stående ovationer. 
 
Årsmötet beslöt 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 (Bilaga 3). 

 
 

§ 9 
Fastställande av För andra året i rad visar Svenskar i Världen svarta siffror. Föreningen redo- 
Årsredovisningen          visar ett överskott på 490 113 kronor. Samtliga detaljer hänvisades till års-

redovisningen (Bilaga 4) som finns tillgänglig på www.sviv.se. 
 

Ordföranden berättade att ett 30-tal s.k. engagemangsbrev har skickats ut 
till privatpersoner där vi ber om ett stöd till verksamheten. Dessa har  
genererat en intäkt på ca 1 miljon kronor.  

 
Ett par förslag från medlemmar lyftes: 
 
Svenskar i Världen skulle kunna starta en resursbank bland svenska  
företagare utomlands. Att få hjälp av dessa företag skulle kunna vara en 
medlemsförmån. 
Kommentar från ordföranden: Representanterna är en värdefull medlems-
förmån. Svenskar i Världen har därför beslutat att det ska finnas minst en 
representant i alla länder där det bor minst 1000 svenskar. Samarbetet 
med ambassader och konsultat är viktigt. Ambassader kan inte alltid nå ut 
till privatpersoner. Där spelar Svenskar i Världens representanter en roll.  

 
Svenskar i Världen borde kunna be om underlag/kontaktuppgifter från 

ambassaderna till alla utlandssvenskar i respektive land. 
Kommentar från generalsekreteraren: GDPR sätter stopp för det. Dess-
utom finns det inte ett samlat register över utlandssvenskar, inte heller 
landsvis.  
 
På styrelsens och revisorns förslag beslöt årsmötet 
att fastställa årsredovisningen för 2021.  
 

 
§ 10 

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (Bilaga 5), undertecknades av auktoriserad revisor 
på PwC, Andreas Mattsson, den 14 juni 2022 och publicerades på 
www.sviv.se den 27 juni 2022. 

 
Årsmötet beslöt 
att godkänna revisionsberättelsen för 2021. 

 
  

http://www.sviv.se/
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§ 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  
Svenskar i Världen för år 2021. Jag tillstyrker att föreningsstämman  
beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.”  
 
På revisorns förslag beslöt årsmötet  
att  bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2021 
års förvaltning. 

 
 
Valberedningens  § 12-13 
 Då valberedningens ordförande, Anna Belfrage, inte var närvarade  
förslag  redogjorde istället valberedningens ena ledamot Erika Lundquist för  

avgående och nya ledamöter.  
 

 Styrelseledamot Lisa Emelia Svensson lämnar styrelsen efter nio år.  
 

 Valberedningens förslag på ny styrelseledamot, Mats Sundin,  
 presenterade sig i en video. Ordföranden flikade in att det är bra att  
 styrelsens ledamöter har olika erfarenheter och bakgrund eftersom de 
 kommer in med nya infallsvinklar. 

 Valberedningen redovisade mandatperioder för nuvarande ledamö-
ter 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 

2022 
2022 

2023 
2023 

 
Annika Rembe Ledamot 2012 2022 2023 
Ibbe Gnem  Ledamot 2016 2022 2023 
Claudia Olsson Ledamot 2016 2022 2023 
Fredrik Rågmark  Ledamot 2017  2022 2023 
Erika Lundquist  Ledamot 2017  2022 2023 
Madeleine Sjöstedt  Ledamot 2019 2022 2023 
Margaret Sikkens- 
Ahlquist 

 Ledamot 2019  2022 2023 

Gary Baker  Ledamot 2019 2022 2023 
Adrian Stymne 
 

 Ledamot 2019 2021 2024 

Hanna Waerland- 
Fager 

 Ledamot 2019 2021 2024 
 

Eva Häussling  Ledamot 2020  2023 
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Katarina Mellström  Ledamot 2020  2023 
Carolina Svernlöv  Ledamot 2021 2022 2023 

 
 

Föreslagen ledamot Uppdrag Invald Förslag 
Mats Sundin Ledamot 

 
2022 Väljs på 3 år 

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

  
att invälja Mats Sundin, för en tid av tre år till 2025 
att omvälja Louise Svanberg, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Lennart Koskinen, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Annika Rembe, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Claudia Olsson, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Ibbe Gnem, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Fredrik Rågmark, för en tid av ett år till 2023  
att omvälja Erika Lundquist, för en tid av ett år till 2023  
att omvälja Madeleine Sjöstedt, för en tid av ett år till 2023  
att omvälja Margaret Sikkens Ahlquist, för en tid av ett år till 2023  
att omvälja Gary Baker, för en tid av ett år till 2023 
att omvälja Carolina Svernlöv, för en tid av ett år till 2023 
 

 
Den nya styrelsen blir därmed:  
 
Louise Svanberg, ordförande, till och med 2023 
Lennart Koskinen, vice ordförande till och med 2023 
Cecilia Borglin, generalsekreterare  
Gary Baker, till och med 2023 
Ibbe Gnem, till och med 2023 
Eva Häussling, till och med 2023 
Erika Lundquist, till och med 2023 
Katarina Mellström, till och med 2023 
Claudia Olsson, till och med 2023 
Annika Rembe, till och med 2023 
Fredrik Rågmark, till och med 2023 
Margaret Sikkens Ahlquist, till och med 2023 
Madeleine Sjöstedt, till och med 2023 
Adrian Stymne, till och med 2024 
Mats Sundin, till och med 2025 
Carolina Svernlöv, till och med 2023 
Hanna Waerland-Fager, till och med 2024 
 
 
 
§ 14 

Tillsättande av  Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av en styrelseledamot och två 
valberedning medlemmar, varav minst en ska vara utlandssvensk. Valberedningen före-

slog att sittande valberedning står till förfogande ytterligare ett år: 
Anna Belfrage, ordförande 
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Claes-Johan Geijer, utlandssvensk 
Erika Lundquist, styrelseledamot   
 
Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet  
att omvälja valberedning enligt ovan  

 
§ 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  
auktoriserade revisor Leonard Daun som suppleant. 
 
 
§ 16 

Avtackning  Vice ordförande Lennart Koskinen tackade Lisa Emelia Svensson (ej 
styrelseledamöter  närvarande) för stort engagemang och gott samarbete.   
 

 § 17 
Verksamheten framåt Redogörelse för verksamheten framåt: 4 ben och ett måste.     

    

1. Påverkansarbete för att stärka utlandssvenskarnas röst i Sverige:  
• Fokus på aktuella frågor som berör många: t.ex. garantipensionen, 

samordningsnummer och high-schoolbetyg 
• Uppföljande möten med politiker och myndigheter baserat på  

resolutionerna från parlamentet 
• Löpande svara på remisser 
• Utlandssvenskarnas parlament 2023 inkl. förparlament 

 
I detta arbete är synlighet A och O: 

• Fortsätta med möten med ambassadörer/generalkonsuler  
(om möjligt, tillsammans med representanter) 

• Fortsätta utveckla samarbetet med Swea 
• Vid varje tillfälle som ges: medieutspel och synlighet i sociala  

medier 
 

2. Råd och stöd till medlemmar och partner för ökat värde och relevans: 
• Fortsätta med exklusiva Livefikor  
• Fortsätta med låst innehåll på webben, t.ex.  svar från experter 
• Utveckla medföljandeprogrammen 
• Nya handböcker: flytta ut och hem 
• Utöka antalet representanter (mål: minst en representant i länder 

där det bor ≥1 000 svenskar) 
 

3. Brain circulation för ökad internationell erfarenhet och kompetens: 
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• Fortsätta med seminarier som ”Framgångsrikt ledarskap hemma 
och borta” 

• Ny kartläggning av svenska bolag för att undersöka hur de arbetar 
med brain circulation 

• Fortsätta med Hemvändargruppens AW i samarbete med rekryte-
ringsbyrå 
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4. Årets Svensk i Världen: 
• Fint tillfälle att premiera framstående svenskar  
• Bra kommunikationsfönster 

 

Ett MÅSTE: säkra fortsatt finansiering! 

• Behålla befintliga partner och medlemmar (actions: se ovan) 
• Få in 2 nya huvudpartner (mål) som rullar på tre år 
• Stiftelseansökningar för att täcka projekt 
• Fortsätta med engagemangsbrev – här tar vi gärna emot hjälp 

med att komma i kontakt med andra utlandssvenskar som skulle 
kunna vara villiga att donera till verksamheten 

Förslag lyftes om att Svenskar i Världen borde kontakta utrednings- 
gruppen för de kommunala vänorterna som finns över hela världen. Ut-
landssvenskarna skulle kunna vara en resurs för att stärka upp vänorterna 
i olika projekt. Vänorterna får mycket pengar till projekt inom kultur, miljö 
mm och är ett nätverk som skulle kunna passa bra in i vårt. 

 

§ 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 
Beslut om            
            
             Vid årsmötet 2021 beslutades det om en stadgeändring gällande § 20 i 
stadgeändring               stadgarna (Bilaga 6). För att förändringen ska träda i kraft krävs att års- 
                                  mötet röstar igenom förslaget även på detta årsmöte. 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.  
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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.  
 
Årsmötet beslöt 
att godkänna förslag om texttillägg.  
 
På förra årsmötet beslutades även att ordet ”föreningsmöte” i texten 
skulle ersättas med ”årsmöte” för att göra det tydligt. Detta kommer att 
göras. 

 
 
§ 20 

Övriga frågor                 En fråga som lyftes var vikten av ett europeiskt samarbete angående 
 sjukvård. Sedan 2019 gäller regeln i Belgien att alla belgiska  
 medborgare, oavsett om de betalar skatt i Belgien eller i utlandet, ska ha 
 samma rätt till sjukvård som de som är boende i landet. Sverige bör därför 

verka för att svenskar boendes i Thailand ska kunna teckna en sjukvårds                                                 
försäkring i Thailand. 
                                       

                                                  
 

Ett förslag kopplat till Svenskar i Världens plan på att genomföra en kart-
läggning över svenska företags strategiska arbete med brain circulation 
borde även kunna innefatta ett närmare samarbete med de svenska han-
delskamrarna då de internationella svenska handelskamrarna årligen  
producerar Business Climate Survey. 
 
Därtill fick verksamhetsberättelsens utformning och innehåll beröm.  
 
Svenskar i Världens mångåriga projektledare, glädjespridare, energiknippe 
och klippa, Hanna Norman, ska sluta och tackades därför för sin extraordi-
nära insats av generalsekreteraren med en blombukett. 

 
Avslutningsvis tackade vice ordförande Lennart Koskinen spontant ord-
föranden och generalsekreteraren för deras insatser. 

 
§ 21 

Mötet avslutas Mötesordföranden tackade alla mötesdeltagande och förklarade årsmötet 
avslutat. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
____________________ 
Ulrika Torberger 
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Justeras: 
 
 
 
____________________        ________________________  _____________________ 
Louise Svanberg                    Ibbe Gnem                                       Annika Rembe 
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 


	Ulrika Torberger

