Varmt välkommen till Svenskar i Världens Sommarprogram 2017!
Svenskar i Världen är en ideell och oberoende lobbyorganisation som sedan 1938 arbetat för
svenskars rättigheter utomlands genom att bevaka, informera och påverka.
Utlandssvenskarnas Parlament är en etablerad demokratisk plattform som syftar till att
besluta om resolutioner och belysa utlandssvenskarnas viktiga roll i samhället. Den 23 augusti
delas det prestigefulla priset Årets Svensk i Världen 2017 ut på Svenskar i Världens årliga
årsmöteslunch på Grand Hôtel.
Läs mer om de olika evenemangen nedan.

Tisdag 22 augusti klockan 09:00 - 13:00, registrering från 08:00
Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan sker på Billetto.se

Förste vice talman Tobias Billström inleder det
sjätte Utlandssvenskarnas Parlament klockan 9.00
i Industrisalen i Näringslivets Hus i Stockholm.
Under dagen kommer vi att höra ett antal talare
föreläsa om viktiga frågor för utlandssvenskar.
Därefter diskuteras aktuella frågor och förslag på
resolutioner i tre arbetsgrupper. Alla deltagare
väljer vilken grupp denne vill delta i. Resolutioner
för de kommande två åren diskuteras och
beslutas om i en demokratisk process. Underlag
kommer att skickas ut till anmälda deltagare i
förhand.

Mottagning på Utrikesdepartementet
Tisdag 22 augusti klockan 17:30- 19:30
Arvfurstens Palats, Gustav Adolfs Torg 1
Anmälan sker på Billetto.se
Efter Parlamentet tar utrikesminister Margot Wallström emot i Arvfurstens Palats.
Mottagningen är endast för deltagare som även har biljett till Utlandssvenskarnas Parlament.

Program
Moderator: Lisa Svensson
9.00-9.30

Invigning
Förste vice talman Tobias Billström
Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist

9.30-10.30

Hur ser framtiden för EU ut?

10.30-11.00

Kaffe och mingel

11.00-11.45

Samling i arbetsgrupperna
1. Beskattning och välfärdsfrågor
2. Medborgarrättsfrågor
3. Migration och mobilitet

11.45-12.40

Resolutioner och paneldebatt
Presentation av antagna resolutioner
Riksdagsledamöter kommenterar

12.40-13.00

Inspirationstalare

13.00

Lunch och mingel

17.30-19.30

Mottagning på Utrikesdepartementet
Utrikesminister Margot Wallström hälsar välkommen

23 augusti – Årsmöte och lunch på Grand Hôtel
Onsdag 23 augusti klockan 12:00 - 15:00, registrering från 11:00.
Grand Hôtel, Vapensalen & Spegelsalen
Anmälan via Billetto.se
Dagen inleds med årsmöte i Vapensalen, 12:00 - 12:45, med registrering från 11:00. Därefter följer
lunch i Spegelsalen, 13:00 - 15:00, med utdelning av priset Årets Svensk i Världen 2017.
I år är det Pia Sundhage som är mottagare av detta prestigefulla pris. Hon får priser med motiveringen:
”Pia Sundhage har genom sin storartade karriär som fotbollsspelare och fotbollstränare blivit en av Sveriges mest
älskade idrottskvinnor. Med en trygg och jordnära framtoning har hon gett svensk damfotboll ett ansikte, rullat in
den i svenskarnas hjärtan och förstärkt bilden av Sverige som fotbollsnation. I Sverige och i världen är Pia en
viktig förebild för många tjejer och ungdomar med fotbollsdrömmar. Hon har inspirerat andra kvinnor att
prestera på högsta nivå i vitt skilda miljöer.
Smittande entusiasm och gedigen bollkänsla har tagit Pia Sundhage från livet som spelare i Jitex ut i världen. Hon
behärskar det gröna fältets schack och snack. När hon var tränare för USA:s damlag vann de OS-guld 2008 och
2012 samt VM-silver 2011. Hon utsågs därefter av FIFA till årets damtränare. Sedan 2012 leder hon Sveriges
damlag som tog OS-silver 2016 och EM-silver 2013. Under sommaren gör Pia sin sista turnering som svensk
förbundskapten under EM.
Med stark integritet och en fin moralisk kompass har Pia Sundhage medverkat till ett mer jämställt samhälle.
Hennes långa internationella karriär som framgångsrik ledare för några av världens bästa landslag har gjort
henne till ett starkt och framgångsrikt svenskt varumärke. Hon har inte bara satt svensk damfotboll utan även
svenska kvinnor på kartan. Numer är hon också en uppskattad föreläsare och inspirationstalare. Pia företräder
Sverige på ett utomordentligt sätt i internationella sammanhang och är en mycket värdig vinnare av Årets Svensk
i Världen 2017.”

Givetvis bjuds det på god mat, gott sällskap och underhållning. Varmt välkommen!

