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KONTAKTINFORMATION 
 
 

Celiakiföreningen i Skåne län 
skane@celiaki.se 

LOKALFÖRENINGARNA 
 

Helsingborg, Höganäs, Bjuv och 
Kristianstadtrakten 
Ann-Kristin Jönsson 

helsingborg@celiaki.se 
 

Hässleholm med omnejd 
Yvonne Söderdahl 

hassleholm@celiaki.se 
 

Lundabygden 
Paula Karlström 

lundabygden@celiaki.se 
 

Malmö med omnejd 
Tove Karlsson 

malmo@celiaki.se 
 

Ängelholm med omnejd 
Johanna Kihlgren 

angelholm@celiaki.se 
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SCF SKÅNE STYRELSE  
 
 
 
 
 

Mia Rylander   
Ordförande  

 
 
 
 
 
Liselotte Pagmert 
Vice ordförande 
 
 
 
 
 
Magnus Pärsson 
Kassör 
 
 
 
 

 
Emelie Vikell Andersson  

    Sekreterare  
 
 

 



 

 
 
 
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
God fortsättning på det nya året! 
 
För nästan exakt 10 år sedan fick jag min diagnos; 
glutenintolerant. På dessa åren har produktutbudet 
ökat otroligt. Tillverkarna har lärt sig att vi gillar 
bra/goda produkter. Det såg vi också på fjolårets 
mässa, som åter blev en succé.  
 
Lördagen den 1 oktober kommer årets mässa att äga 
rum, som tidigare, på Slagthuset. 
 
Julbordet på Grand Hotell i Lund blev mycket 
uppskattat. En del av produkterna i “julkassen” var 
sponsrade och en del bidrog länsföreningen med. 
Tack alla sponsorer. 
 
Snart årsmöte. Denna gång i Helsingborg, tisdagen 
den 8 mars. 
Vi ses 
 

/Mia 
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”DET GODA LIVET – MED SPECIALKOST”  
För andra året i rad, lördagen den 19:e september, 
slog vi upp portarna till specialkostmässan ”Det goda 
livet”. Det blev succé även denna gång, och med lite 
större yta och några fler utställare än föregående år. 
Ett stort tack till alla funktionärer som ställde upp 
denna dag. Vi vill passa på att tacka vår huvudsponsor 
för dagen, Fria bröd.  

Vi planerar nu för fullt för kommande mässa, så boka 
redan nu in lördagen den 1:e oktober på Slagthuset i 
Malmö.  

 

 

 
  

Foto: Marc Malmqvist  



 

 
 
 
 

JULBORD PÅ GRAND HOTEL I LUND  
Lördagen den 28:e november var det dags för ett helt 
glutenfritt julbord på Grand Hotel i Lund. I år hade vi 
laddat med extra många platser, 250 stycken, för att 
fira att Svenska Celiakiföreningen fyllde 40 år. 
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VAD ÄR PÅ GÅNG I SKÅNE LÄN? 
 
8/3  ÅRSMÖTE 2016 
Tisdagen den 8:e mars kommer vi ha årsmöte i 
Helsingborg i DHS:s lokaler på Kurirgatan 1, 
Ringstorp. Mötet startar 18:00 med lättare förtäring. 
Anmälan till mötet görs senast två veckor innan, den 
23:e februari. Maila in ditt namn, medlemsnummer och 
allergi/intolerans till skane@celiaki.se skriv ”Anmälan 
årsmöte 2016” i ämnesraden eller kontakta Mia 
Rylander 040-121420.  Handlingar till årsmötet 
kommer finnas tillgängliga via hemsidan senast två 
veckor innan mötet.  
 
DAGORDNING ÅRSMÖTET 2016 
§1. Årsmötets öppnande 
§2. Val av årsmötesfunktionärer 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 

§3. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
§4. Fastställande av röstlängd 
§5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt 
stadgarna 
§6. Godkännande av dagordning 
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
§8. Revisorernas berättelse 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10. Fastställande av eventuella arvoden till 
förtroendevalda 
§11. Behandling av motioner 
§12. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag 



 

 
 
 
 

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
§14. Val av styrelse (ordförande/kassör väljs växelvis) 

a. Nyval: Ordförande (2 år) 
b. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år) 
c. Nyval: Ersättare (1 år) 
d. Val av två revisorer och en ersättare (1 år) 
e. Val av valberedningskommitté för val till nästa 
ordinarie årsmöte 2017 
f. Eventuella övriga val 

§15. Övriga frågor 
§16. Årsmötets avslutande 
 
JUNI/JULI FAMILJEDAG PÅ TOSSELILLA 
Vi fortsätter enligt tradition med vår familjedag på 
Tosselilla. På hemsidan återkommer vi med datum 
och tid.  
 
1/10 SPECIALKOSTMÄSSA 
Lördagen den 1:e oktober hoppas vi på ännu en 
succémässa på Slagthuset i Malmö. För mer 
information  håll utkik i nästa nyhetsbrev och på 
hemsidan www.specialkostmassan.se. 

VAD ÄR PÅ GÅNG I LOKALFÖRENINGARNA? 

Lokalföreningarna i Skåne arrangerar trevliga 
aktiviteter för er medlemmar, allt från intressanta 
föreläsningar till bakkurser, bowling och besök på 
restaurang eller kafé. Medlemmar från Skåne län är 
välkomna på alla lokalföreningars aktiviteter om inget 
annat anges i inbjudan på hemsidan.  
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Här nedan följer kort information om kommande 
aktiviteter i lokalföreningarna. Ytterligare information 
om aktiviteterna finns på hemsidan eller i lokala 
utskick: www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/ 
 
HELSINGBORG 
 
Familje- och informationsdag i Furuboda den 14/5 med 
aktiviteter, bl.a. skytte och tipsrunda. Bassängen är 
bokad till oss så ta med badkläder. Vi fikar, sen lunch, 
och så fikar vi igen. Detta sker mellan kl 10.00-16.00 
och allt bjuder vi på.  Anmälan görs per telefon till 
Carin 0708344739 eller Helsingborg@celiaki.se.  
Glöm inte att meddela medlemsnr och allergier. 
 
Bakkurser, besök på tropikariet och lakritsfabriken är 
planerat, datum meddelas senare. För mer info ring 
Ann Kristin 0767863555 eller Carin 0708344739. 
 
LUNDABYGDEN 
 
Årsmöte för Lundabygdens Celiakiförening  
måndag den 7 mars kl. 18.00 
Välkommen till Annegården, Skansvägen 5, Lund. 
Anmälan senast den 19/2 
till anmalanceliaki@gmail.com eller till Eva Persson tel 
0705-510218. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Öppet hus i Eslöv - tisdag den 29/3 kl. 18.00 - 20.00 
Välkommen till Karidal, Tröskev. 2, Eslöv. Ingång på 
baksidan av Karidal. Vi presenterar nya kok/bakböcker 
och nya produkter. Anmälan senast den 21/3 till 
anmalanceliaki@gmail.com eller till Eva Persson tel 
0705-510218. 
 
Jämförande bakning i Lund - söndag 10 april kl. 
10.00 – 14.30, Byggnad K, Egils gränd 16, Lund 
Välkommen till några timmars experiment-bakande i 
köket på Vikingaskolan! Vi utgår från ett antal olika 
bröd-, bull- och kakrecept och testar hur de blir i olika 
varianter: genom att byta ut mjölsorter mot andra, 
lägga till några goda frön, pensla med olika 
vätskor…  Allt vi bakar kommer givetvis att vara 
glutenfritt och det mesta även mjölkfritt. Vi bakar både 
med naturligt glutenfria mjölsorter och med mix. 
Både vuxna och barn är välkomna och vi hoppas på 
en rolig och utvecklande dag. Framåt lunchtid äter vi 
nylagad soppa tillsammans med lite av det goda vi 
bakat. Ta med förkläde och glatt humör! 
 
Lisebergs nöjesfält & trädgårdsdagar 
Lördag 14 maj  
Denna aktivitet är i första hand för Lundabygdens 
medlemmar. 
Västsveriges största trädgårdsmässa erbjuder 
försäljning av växter, fröer, plantor, och allt som hör 
balkong, uteplats eller trädgården till. 
Alla åkattraktioner är öppna för unga och äldre. 
Mera info kommer i Lundabygdens nyhetsbrev och 
på hemsidan. 
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NYHET: ”MIN SIDA” 
Du kan nu ändra dina kontaktuppgifter direkt på 
hemsidan www.celiaki.se. Gå in under fliken ”Min sida” 
längst upp till höger på sidan. Logga in med ditt 
medlemsnummer (finns på medlemskortet) och 
lösenord (som skickades med senaste CeliakiForum). 
På denna personliga sida kan du ändra adress, 
telefonnummer, e-postadresser samt lägga till 
familjemedlemmar.    

GILLA OSS PÅ FACEBOOK 
Du som är medlem på Facebook, gå in på 
www.facebook.com/scfskane och gilla oss. På så sätt 
kan du få tillgång till nyheter framöver samt vara med 
och diskutera med andra medlemmar och ställa frågor.  
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