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Ombudslista

Länsförening Antal ombud till stämman 

Blekinge län 2

Dalarnas län 2

Gävleborgs län 2

Hallands län 2

Jämtlands län 2

Jönköpings län 2

Kalmar län 2

Kronobergs län 2

Norrbottens län 2

SCUF 4

Skåne län 5

Stockholms län 6

Södermanlands län 2

Uppsala län 2

Värmlands län 2

Västerbottens län 2

Västmanlands län 2

Västernorrlands län 2

Västra Götalands län 6

Örebro län 2

Östergötlands län 3

TOTALT 56
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Arbetsformer vid förbundsstämman

Arbetsgången

Vilka ärenden stämman ska ta itu med, och i vilken ordning, bestäms av ”normaldagordningen” i 
stadgarnas	§	5.	Innehåll	och	ordning	kan	vid	behov	ändras.	Eventuell	justering	görs	i	samband	med	
antagande av dagordning vid stämmans inledning. Ärende som inte redovisats för ombuden i 
stämmohandlingarna	kan	tas	upp	för	diskussion	men	inte	för	beslut.	Sådan	”övrig	fråga”	måste	
anmälas innan dagordningen fastställs.

Ärendebehandling

Styrelsens berättelser, verksamhetsplaner, budgetförslag och övriga förslag liksom motioner  
behandlas och beslutas av hela ombudskretsen. Ärenden som hör samman i sak behandlas och 
beslutas	om	möjligt	ihop.

Styrelsens,	revisorernas	och	valberedningens	förslag	är	huvudförslag,	likaså	styrelsens	yttranden	 
över	motioner.	Huvudförslag	ställs	mot	motförslag	när	sådant	finns.	Motförslag	kan	ställas	under	
ärendebehandlingen	av	den	som	har	förslagsrätt.	Bifall	till	förslag	kan	också	ställas	mot	avslag	 
till förslag.

•  Yttranderätt har ombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, generalsekreterare, ledamot  
i av styrelsen utsedda organ och förbundskanslist. Motionär har rätt att yttra sig vad avser  
inlämnad motion.

• Förslagsrätt har kretsen ovan med undantag av förbundskanslist och motionär.

•  Yrkande: Att lämna ett förslag till beslut sker genom s k yrkande. Var tydlig med att det är ett 
yrkande	du	lämnar	(för	att	det	säkert	ska	kunna	skiljas	från	ett	debattinlägg	eller	en	allmän	 
synpunkt du vill framföra).

• Rösträtt har endast ombud (och som är upptagna i röstlängden).

• Begära ordet: Den som vill yttra sig i ett ärende begär ordet.

•	Ordningsfråga:	Ordningsfråga	begärs	för	att	t	ex	reda	ut	arbetsgången	i	ett	ärende.

•	Sakupplysning:	Sakupplysning	begärs	för	att	ge	eller	få	sakupplysning.

Beslutsgången

Beslut	tas	med	öppen	omröstning	och	i	första	hand	genom	acklamation	(ja-rop).	Först	prövas	
ombudens	stöd	för	huvudförslaget,	sedan	för	motförslaget.	”Bifalles	styrelsens	förslag?”	”Avslås	
styrelsens förslag?” ”Bifalles Gunnar Grens förslag?” Stämmoordföranden tolkar resultatet av 
acklamationen	och	klubbar	sin	tolkning	om	inget	ombud	begär	rösträkning.	”Jag	finner	att	ombuden	
bifallit styrelsens förslag” Rösträkning sker genom öppen omröstning (handuppräckning) eller med 
namnupprop.	Beslut	fattas	med	enkel	majoritet.	Vid	lika	röstetal	skiljer	lotten.

Personval

För	varje	val	redovisas	de	som	föreslås	av	valberedningen	och	de	som	nominerats.	Endast	den	som	är	
föreslagen	av	valberedningen	och	nominerad	kan	väljas.	Personval	sker	med	slutna	valsedlar.
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Förslag till dagordning vid förbundsstämman

1. Förbundsstämmans öppnande

2. Val av stämmofunktionärer

 a. Ordförande

 b. Sekreterare

	 c.	Två	protokolljusterare	tillika	rösträknare

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4.	 	Fråga	om	förbundsstämman	är	behörigen	utlyst

5. Antagande av dagordning

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

7. Revisorernas berättelse

8.	 Fråga	om	ansvarsfrihet	för	förbundsstyrelsen

9. Fastställande av arvoden till förtroendevalda

10.  Fastställande av medlemsavgift och av bidrag till länsföreningar, lokalföreningar och 
ungdomsförbund.

11. Behandling av motioner

12. Behandling av förslag 

 a. förbundsstyrelsens, generalsekreterarens och revisorernas förslag

 b. förbundsstyrelsens stadgeförslag

13. Fastställande av kommande verksamhetsplan och budget

14. Val av förbundsstyrelse.

 a. Ordförande

 b. Ordinarie ledamöter

15. Val av revisorer

	 a.	Två	ordinarie,	varav	minst	en	auktoriserad

	 b.	Två	ersättare,	varav	minst	en	auktoriserad

16.  Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningskommitté inför nästa 
förbundsstämma

17.	 Övriga	frågor

18. Förbundsstämmans avslutande



VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2016

FÖRORD  •  VÅR ORGANISATION  •  STÖD TILL FORSKNING  

LICENSIERING  •  INTRESSEPOLITISKT ARBETE 

KOMMUNIKATION
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Det är oerhört givande att företräda ett förbund med så många och trogna medlemmar och att få arbeta 

med en fråga som är i fokus och på allas läppar. 

Stadgearbetet har varit ett stort och viktigt arbete under året. Det framlagda förslaget av förbundets 

stadgar är tydligare än tidigare och klargör organisationsstrukturen samt omfattar fortfarande förbundets 

fyra diagnoser. 

Den forskning som rör celiaki visar på att sjukdomen ökar och den gäckar forskarna; vad är det egentligen 

som startar i kroppen så man blir sjuk i celiaki? Grundforskning och forskning kring olika läkemedel som 

eventuellt kan tas för att mildra skadan om man får i sig gluten är bara i sin linda och svensk 

celiakiforskning behöver vårt stöd. Därför har förbundet under året äntligen börjat arbeta aktivt med 

insamling och där kan vi alla bidra.

Förbundet har en trogen medlemsskara, men vad ska vi göra för att attrahera de yngre, de hittar all 

information på nätet och där gäller det att vår hemsida är bäst, jag är ganska säker på att vi lyckas väl då 

vi haft en dryg 30 procentig ökning av besökare även 2016. 

Medlemsundersökningen visade att förbundets medlemmar förväntar sig att förbundet agerar i flera olika 

frågor centralt. Man vill ha en nationell merkostnadsersättning och man vill kunna äta ute på ett säkert 

sätt. Information och kunskap ut i samhället är också viktiga frågor för våra medlemmar. Vi stärker därför 

upp förbundet med en ombudsman under 2017. 

Säkra produkter är något våra medlemmar rankade högt i medlemsundersökningen. Att sköta 

licensieringen av glutenfria produkter kräver noggrannhet och uppföljning. Det finns nu fler licensierade 

och testade produkter än tidigare på marknaden. Nu behöver vi arbeta för att märkningen inom 

restaurangnäringen ska bli tydligare.

Samarbetet internationellt både inom Norden och inom det europeiska paraplyet för celiakiförbunden har 

förstärkts och genomsyras av tillit och glädje. Att ha ett team som blir igenkända i dessa sammanhang är 

ovärderligt. Kontinuitet är viktigt och att bygga nätverk tar tid.

Som generalsekreterare är det min uppgift att utföra det styrelsen beslutar. Vår verksamhetsplan präglas 

av det underlag vi fått in från medlemsundersökningen. Om vi inte utför det medlemmarna förväntar sig, 

har vi inget förbund. Vi är på väg in i en ny tid. Professionalism ska prägla förbundet framöver i allt vi gör.  

Förord

Christina Ralsgård 

Generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet
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Svenska Celiakiförbundets ändamål

Svenska Celiakiförbundet är en partipolitiskt  

och religiöst obunden intresseorganisation som 

är fristående och oberoende gentemot företag 

och myndigheter. 

Enligt stadgarna ska Svenska Celiakiförbundet 
arbeta för

–   att ta tillvara medlemmarnas intressen med 

avseende på överkänslighet mot gluten, laktos, 

komjölksprotein och sojaprotein samt 

hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis),*

–  att de överkänsliga tillförsäkras samma 

ekonomiska, sociala och kulturella standard  

som övriga medborgare,

–  att verka opinionsbildande i frågor av intresse 

för medlemmarna,

–  att inom och utom förbundet bedriva 

upplysande och rådgivande verksamhet,

–  att skapa och upprätthålla kontakt med 

läkare och dietister samt andra personer som 

kan vara av värde för medlemmarna,

–  att regional och lokal verksamhet förekommer i 

varje län,

–  att i samarbete med läns- och lokalföreningar 

upprätthålla den personliga kontakten med 

medlemmarna,

– att stödja celiakiforskning i Sverige,

–  a tt i samarbete med andra organisationer 

förverkliga gemensamma intressen,

–  att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning.

Vår organisation

Förbundets högsta beslutande organ är 

förbundsstämman. Stämman hålls årligen  

och då väljs förbundsstyrelse av ombud från 

länsföreningarna och SCUF. Förbundet har en 

anställd generalsekreterare.

Förra stämman hölls på Marstrands havshotell  

23-24 april 2016. Britta Nilsson Lundmark valdes 

till förbundsordförande. 

De medlemmar i Svenska Celiakiförbundet som 

är 0-29 år med diagnosen celiaki kan välja att 

utöver medlemskapet i SCF också gå med i 

organisationen SCUF, Svenska Celiakiungdoms-

förbundet. Under året har samarbetet mellan 

förbundet och Svenska Celiakiungdomsförbundet 

genomförts genom kontakter/möten mellan 

generalsekreterarna i respektive förbund samt 

samarbetsmöten med personal som arbetat med 

webb, kommunikation och insamling.

Svenska Celiakiförbundet är ett funktionshinder-

förbund och får som sådant varje år ansöka om 

statsbidrag från Socialstyrelsen. General-

sekreteraren representerar förbundet två gånger 

om året vid Socialstyrelsens möten, gällande 

statsbidrag till funktionshinderorganisationerna.

Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i AOECS 

(samarbetsorganet för celiakiförbund i Europa) 

och Handikappförbunden, HSO. Svenska Celiaki-

förbundet är också medlem i studieförbundet ABF.
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VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelsen

Inledning

Att effektivisera, samverka, arbeta för öppenhet 

och modernisera – dessa områden har varit i 

fokus för förbundsstyrelsens arbete under året. 

Året har präglats av att modernisera förbundet 

genom en ökad digitalisering och effektivitet  

för att möta framtiden. Medlemsnyttan har 

genomsyrat styrelsens arbete. Styrelsen har 

arbetat med en ökad öppenhet inom Svenska 

Celiakiförbundet bland annat genom att 

ordförandekonferenser ordnats via webinarium, 

en remissrunda genomförts inom stadge-

revisionen samt att styrelsen har skrivit om  

sitt arbete i medlemstidningen. 

Ledamöter

Vid stämman 2016 valdes fyra nya ledamöter in  

i förbundsstyrelsen: Margareta Elding-Pontén, 

Mekto	Ganić, Jonas Gombrii och Ryan Korsbakke. 

Då förbundsordförande Bengt Eriksson avgick i 

januari 2016 tillträdde vice ordförande Britta 

Nilsson Lundmark som t f ordförande. Vid 

stämman i april valdes Britta Nilsson Lundmark 

sedan till ordinarie förbundsordförande. 

På bilden, från vänster: Margareta Elding-Pontén, Madeleine Hedberg, Britta Nilsson Lundmark (ordförande), Carole Lindmark, 

Ryan Korsbakke, Mekto Ganiććoch Jonas Gombrii (vice ordförande).



SID 13  |  FÖRBUNDSSTÄMMA 2017  |  13 - 14 MAJ

VÅR ORGANISATION

Sammankomster

Den nya förbundsstyrelsen startade sitt arbete  

på det konstituerande mötet i Marstrand i april. 

FS har genomfört elva förbundsstyrelsemöten. 

Möte nr 1 – 5 genomfördes med den styrelse  

som valdes av förbundsstämman 2015. Möte  

nr 6 – 11 genomfördes av den styrelse som  

valdes av stämman 2016. Fem fysiska möten  

har genomförts under året, samt sex stycken  

tele/videomöten. 

Utöver dessa möten hade förbundsstyrelsen  

en gemensam planeringsdag med kansliets 

personal i maj. 

GS är adjungerad på FS styrelsemöten, ibland  

är även personal och experter adjungerade på 

möten då viss kompetens behövs. Ansvar och 

arbetsfördelning inom förbundet har under  

året reglerats i en uppdaterad arbetsordning.

Arbetsmiljö

Förbundsstyrelsen har under året arbetat  

med arbetsmiljöfrågor då arbetssituationen  

varit ansträngd och påverkat individer, arbetet 

och miljö.

Ökad öppenhet

Från styrelsemöte nr 8 har videokonferensmöten 

genomförts. Alla styrelseprotokoll finns 

sammanfattande på förbundets hemsida under 

delen för förtroendevalda medlemmar. FS har 

tagit fram en process för att snabbt godkänna 

och publicera protokoll och sammanfattningar.  

Under året har FS skrivit i CeliakiForum med syfte 

att inspirera till ett ökat engagemang i föreningarna.

 
Under hösten 2016 har tre ordförandemöten 
genomförts som videokonferenser (webinarier):

•  Vid första mötet presenterades det nya arbete 

som förbundets insamlingskoordinator påbörjat. 

•  Vid andra mötet presenterades de områden 

som stadgerevisionen fokuserar mest på. 

•  Tredje mötet var en genomgång av aktuellt 

stadgeförslag.

Stadgerevision

FS fick i uppdrag av stämman 2015 att göra en 

revision av förbundets stadgar. Revisionen 

påbörjades 2016. Nuvarande styrelse utnämnde 

en stadgegrupp som hållit i arbetet med stadge-

revisionen. Stadgegruppen har letts av förbunds-

ordförande Britta Nilsson Lundmark och vice 

förbundsordförande Jonas Gombrii. Arbetet med 

stadgerevisionen har skett i samarbete med de 

föreningar som visat särskilt intresse för detta 

och har resulterat i ett förslag dels till nya stadgar 

för förbundet dels till förslag till nya normalstadgar 

för anslutna föreningar. Stadgerevisionens arbete 

finns presenterat på förbundets hemsida. Denna 

sida uppdateras löpande vilket gör processen 

synlig för hela förbundet. Stadgerevisionen och 

att stadgeförslaget tagits fram i dialog med 

föreningarna har haft en hög prioritet för förbunds-

styrelsen. Enligt förbundets gällande stadgar så 

kan tillägg och ändringar i stadgarna endast 

fattas av två ordinarie förbundsstämmor där enkel 

majoritet har beslutat om ändring. För att ändring 

av stadgarna ska genomföras krävs det alltså 

beslut om detta vid förbundsstämmorna både år 

2017 och 2018.

Stadgegruppen har löpande utarbetat 

stadgeförslaget, och har bland annat inhämtat 

information och synpunkter från andra 

organisationer, personal på SCF:s kansli, ABF, 

förbundets revisorer samt revisionsföretaget 

Grant Thornton. Ordförandemöten där alla 

föreningsordföranden inbjudits för att informeras 

om och diskutera stadgearbetet, har hållits via 

webinaríum på videolänk.

Förbundsstyrelsen har efter ordförandemötena 

bjudit in de föreningar som anmält intresse för att 

arbeta med stadgarna till en referensgrupp. Sex 

föreningar har anmält sig till denna. 

Förbundsstyrelsen och referensgruppen arbetade 

tillsammans fram ett stadgeförslag som skickades 

ut som remiss till samtliga läns- och 

lokalföreningar, SCUF, revisorerna och kansliet. En 

sammanfattning av de väsentliga förslagen i 

denna version redovisades också i Celiakiforum 

Nr 1 2017, där det tydligt angavs att detta inte var 

det slutliga förslaget. 

Remissrundan genomfördes i januari – februari 

2017 och ledde till att 20 föreningar lämnade 

synpunkter på stadgeförslaget. Sju föreningar 

gick på eget initiativ samman och lämnade 

VÅR ORGANISATION
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VÅR ORGANISATION

synpunkter i ett gemensamt dokument. 

Förbundsstyrelsen och referensgruppen har 

därefter gått igenom synpunkterna och förslagen, 

och har med hänsyn tagen till dessa satt samman 

det förslag till stadgar som nu ska underställas 

stämman 2017 för beslut.

För att öka processens transparens finns 

handlingarna rörande stadgeprocessen, inklusive 

de olika förslagen, tillgängliga offentligt på  

celiaki.se.

Rapportering från föreningarna

Ett formulär har skickats ut till alla föreningar, 

som ett led i att uppfylla på förbundet ställda 

krav från förbundets revisorer. Detta har 

resulterat i en tydlighet för alla parter. 

Styrelsen har tagit fram en sammanställning över 

beslutade förutsättningar och kriterier som 

stadgarna och förbundsstämman beslutat om 

tidigare, vilka gäller för föreningar som ska få 

ekonomiska medel utbetalade från förbundet. 

Forskning

Förbundsstyrelsen har beslutat att för 2016 

betala ut sammanlagt 532 000 kronor från 

förbundets forskningsfond till tre forsknings-

projekt. Valet av projekt har gjorts utifrån 

underlag från förbundets vetenskapliga råd.

Ekonomi 

Under året beslutade Förbundsstyrelsen om att 

ansöka om medlemskap i FRII, ett medlemskap 

förbundet också fick. Detta medlemskap är en 

förutsättning för att kunna ansöka om att bli 

medlemmar i Svenska Postkodföreningen och 

förmånstagare i Swedbank Robur Humanfond. 

En ansökan om att förbundet vill bli 

förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet  

är inskickad.  Beslut om detta kommer under 

hösten 2017, för utbetalning år 2018.

Förbundsstyrelsen har dessutom tagit beslut om 

att förbundet ska ansluta sig till Swedbank Robur 

Humanfond och har under året blivit godkända. 

Detta är en sparform där 2 procent av 

fondförmögenheten fördelas till förmånstagarna 

per år. Förbundet har föredömligt investerat en 

del av förbundets medel i Humanfonden och 

hoppas nu på att förbundets medlemmar sparar i 

fonden och väljer Svenska Celiakiförbundet som 

förmånstagare. Båda initiativen är till för att 

förbundet ska få inkomster.

Beslut har också fattats om en placeringspolicy 

för att på bästa sätt förvalta det kapital som 

förbundet har i fonder.

Internationell samverkan

Styrelsen har tagit del av underlaget som kommer 

från AOECS och beslutat hur förbundet ska rösta 

vid AOECS:s årliga generalförsamling. I år gällde 

det t ex ett förslag om medlemsavgifter till AOECS. 

Medlemmar

Styrelsen beslutade att genomföra en 

medlemsundersökning under året. Resultatet  

av undersökningen pekade bland annat på att 

frågan om att en merkostnadsersättning för 

personer med diagnosen celiaki är central för 

medlemmarna. Styrelsen har beslutat att  

förbundet ska anställa en ombudsman/utredare 

som bland annat ska arbeta med denna fråga. 

Förbundsstyrelsen har under hösten 2016 beslutat 

att utesluta en medlem, som var ordförande i en 

länsförening. Uteslutningen föregicks av utrednings-

arbete och medlemmen gavs också möjlighet att 

yttra sig inför beslutet. Uteslutningsbeslutet 

motiverades med att den uteslutne de tre senaste 

åren, 2014, 2015 och 2016, inte säkerställt att 

årsmöten har hållits inom den tid som stadgarna 

föreskriver i den aktuella föreningen.

Beslut har också tagits om att vid anmälan av 

omyndig person som medlem i SCF ska faktura-

adressen vara målsmans. 



SID 15  |  FÖRBUNDSSTÄMMA 2017  |  13 - 14 MAJ

Utbildningsinventering inom förbundet
En motion på förbundsstämman 2016 menade att utbildning inte prioriteras inom Svenska Celiakiförbundet. 

FS beslöt att bilda ett utbildningsutskott och utskottet genomförde en utbildningsinventering för att 

kartlägga vilken utbildning som finns inom förbundet och vad som eventuellt skulle behöva kompletteras.  

Inventeringen visade att förbundet tillhandahåller 
ett brett innehåll som ryms inom begreppet 
”utbildning”:  

•  Förbundet anordnar årligen en så kallad 

”Nyvaldahelg” då alla nya förtroendevalda inom 

föreningarna och förbundsstyrelsen erbjuds att 

komma till Stockholm för en utbildningshelg i 

styrelsearbete, vad förbundet arbetar med samt 

sakkunskap inom diagnos områdena. Under 

denna helg har en extern föreläsare från t.ex. 

ABF eller Grant Thornton hållit i en utbildning  

i styrelsearbete; vad det innebär att sitta i en 

ideell förenings styrelse, vilka förpliktelser det 

medför och vilka förväntningar som finns. År 

2016 ägde helgen rum i Stockholm 8-9 oktober.

•  Förbundet har lagt allt mer fokus på hemsidan, 

som kontinuerligt uppdateras med ny 

information om celiaki och de övriga 

diagnoserna, vilken såväl medlemmar som 

icke-medlemmar kan ta del av. Bland annat har 

förbundet investerat i att videofilma föredrag 

om celiaki som finns tillgängliga på vår 

YouTube-kanal samt genom vår hemsida.

•  Förbundets kansli ger i samarbete med Gothia 

fortbildning AB ut informationsskriften ”Celiaki 

– att inte tåla gluten” som utbildar kring vad 

celiaki är, om glutenfri kost och hur man ska 

tänka om man fått diagnosen celiaki. 

•  Webbansvarig på kansliet arbetar med att 

kontinuerligt uppdatera sidan ”förtroendevald” 

som finns på förbundets hemsida. Där finns 

bl.a. utbildningsmaterial, t.ex. en power-

pointpresentation om förbundet som man  

som förtroendevald kan ta del av och delge  

till medlemmar i sin läns– eller lokalförening.  

Här finns också ovan nämnda videofilmer,  

som lämpar sig till att användas som t.ex. 

fortbildning eller diskussionsunderlag.

•  Varje år distribuerar förbundet medlems-

tidningen CeliakiForum. Denna tidsskrift gör  

att medlemmarna håller sig uppdaterade på 

nya forskningsrön, recept, och vad som händer 

i förbundet både på central och lokal nivå.

•  Förbundet har gett ut boken ”Jag har celiaki” 

som kan användas som studiecirkelmaterial 

och diskussionsunderlag.

•  Ett exemplar till varje förening av en faktabok om 

föreningsarbete har inköpts av förbundet och 

skickats till alla läns- och lokalföreningar. Denna 

bok är tänkt att vara ett utbildningsmaterial som 

ska användas i läns- och lokalföreningarna så 

att alla styrelsemedlemmar känner till hur 

arbetet i en ideell förening går till.

•  För att medlemmarna ska få vederhäftiga svar 

på sina frågor om kost så har förbundet en 

konsultavlönad dietist kopplad till sig. Detta 

arbete sker via hemsidan, via vilken man 

skickar in sina frågor.

Förbundsstyrelsen vill uppmana såväl enskilda medlemmar som läns- och lokalföreningarna att använda 

sig av det material som förbundet tillhandahåller och som kan användas som utbildningsmaterial eller  

som diskussionsmaterial. Ju fler som är införstådda med vad det innebär att t.ex. sitta som ledamot i en 

länsförening samt vara uppdaterade om fakta kring de diagnoser vi företräder desto mer professionellt  

blir Svenska Celiakiförbundet.  

Fakta: 
VÅR ORGANISATION
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Förbundsstyrelse och andra förtroendeuppdrag

VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelsens sammansättning under tiden 2016-01-01—2016-04-24

Ordförande  Bengt Eriksson, avgick 160113 Skåne län

Tf ordförande Britta Nilsson Lundmark, 2016-01-18—2016-04-24 Skåne län

Vice ordförande  Britta Nilsson Lundmark, 2016-01-01—2016-01-18 Skåne län 

  Ingen vice ordförande 2016-01-18—2016-04-24 

  Anders Boman Västerbottens län 

  Tom Fagerlund, avgick 2016-02-01  Norrbottens län 

  Claes Hallert Östergötlands län 

  Madeleine Hedberg Östergötlands län  

  Carole Lindmark Stockholms län

Generalsekreterare Christina Ralsgård  

Firmatecknare Hela styrelsen  

  Christina Ralsgård Generalsekreterare 

Arbetsutskott  Hela styrelsen 

Personalutskott  Bengt Eriksson (avgick 2016-01-13) 

  Britta Nilsson Lundmark 

  Carole Lindmark 

  Claes Hallert 2016-01-18—2016-04-24

Övriga funktioner

Revisorer, ordinarie under tiden 2016-01-01-2016-04-24

Auktoriserad revisor Anita Deurell Revaco Revision 

Verksamhetsrevisor Conny Boman Örebro län

Revisorer, ersättare under tiden 2016-01-01-2016-04-24

Auktoriserad  Peter Åström Revaco Revision 

Verksamhetsrevisor Caroline Gelfgren Stockholms län

Valberedningens sammansättning under tiden 2016-01-01—2016-04-24

  Monica Eriksson Jämtlands län 

  Stefan Sjökvist Värmlands län 

  Carin Tjellqvist Skåne län
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VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelsen sammansättning under tiden 2016-04-24—2016-12-31

Ordförande  Britta Nilsson Lundmark Skåne län 

Vice ordförande  Jonas Gombrii Stockholms län 

  Margareta Elding-Pontén Västra Götalands län 

  Mekto Ganić	 Västra Götalands län 

  Madeleine Hedberg Östergötlands län 

  Ryan Korsbakke Hallands län 

  Carole Lindmark Stockholms län

Generalsekreterare Christina Ralsgård 

Firmatecknare Britta Nilsson Lundmark Ordförande 

  Christina Ralsgård  Generalsekreterare

Arbetsutskott  Britta Nilsson Lundmark Ordförande 

  Christina Ralsgård  Generalsekreterare 

  Mekto Ganić	 

  Madeleine Hedberg

Personalutskott  Britta Nilsson Lundmark 

  Jonas Gombrii 

  Carole Lindmark

Förbundsstyrelsen har genomfört 11 protokollförda sammanträden under 2016.

Övriga funktioner 

Revisorer, ordinarie under tiden 2016-04-24—2016-12-31

Auktoriserad revisor Anita Deurell Revaco Revision 

Verksamhetsrevisor Conny Boman Örebro län

Revisorer, ersättare under tiden 2016-04-24—2016-12-31

Auktoriserad  Stefan Mattsson Revaco Revision 

Verksamhetsrevisor Anders Boman Västerbottens län

Valberedningens sammansättning under tiden 2016-04-24—2016-12-31

  Monica Eriksson Jämtlands län  

  Stefan Sjökvist Värmlands län  

  Carin Tjellqvist Skåne län
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VÅR ORGANISATION

Läns- och lokalföreningar 

Förbundet har 20 länsföreningar och åtta lokal-

föreningar som är aktiva. Föreningarna anordnar 

olika typer av aktiviteter för medlemmarna. 

För att få bättre kontroll på de medel som sänds 

ut till medlemsföreningarna har ett rapportpaket 

skickats ut som de flesta föreningar fyllt i på ett 

föredömligt sätt. 

Under hösten fick förbundet bli medlemmar i 

Folkspel, vilket ger nya möjligheter till inkomster 

både för föreningarna, förbundet och 

forskningsfonden. Information om detta kommer 

läns- och lokalföreningarna tillhanda under våren 

2017. Exempel på vad detta innebär är tex att 

föreningarna kan sälja bingolotter och ta del av 

intäkterna för sin verksamhet.

Några exempel på aktiviteter som  
föreningarna ordnat under året

Flera föreningar, exempelvis föreningarna i 

Malmö, Sjuhäradsbygden och Uppsala anordnar 

bakträffar, bakdagar och bakkurser. Andra 

föreningar anordnar familjedagar med frilufts-

aktiviteter, fikaträffar samt provsmakningar av 

nya produkter i matbutiker. 

Föreningar anordnar också olika typer av 

föreläsningar med läkare eller dietister. 

Västerbottens förening arrangerade en öppen 

föreläsning med professor Anneli Ivarsson;  

”Vad är gluten? Hur bidrar det till celiaki - om 

glutenfritt som medicin och trend?”. Även 

Skaraborgföreningen anordnade föreläsning; 

dietist Malin Olofsson föreläste under rubriken 

”Det vita giftet: Gluten, mjölk och socker - är  

det verkligen så farligt?”. Samma förening 

anordnade även utflykter till Borås djurpark, 

Textilmuseet och Karlsborgs fästning. 

I oktober anordnade Celiakiföreningen i Skåne  

län sin mässa ”Det goda livet” som i år hade  

30 utställare och 1100 besökare. Stockholms 

länsförening arrangerade sin mässa ”Mat för  

livet” på Kistamässan i december. Mässan  

rymde 64 utställare, och besökarantalet blev  

ca 3 100 personer. 

Några föreningar ger ut egna nyhetsbrev, tex 

föreningarna i Västra Götaland, Kronoberg, 

Stockholm och Östergötland.

Länsföreningar inom  
Svenska Celiakiförbundet

• Blekinge

• Dalarna

• Gävleborg

• Halland

• Jämtland

• Jönköping

• Kalmar 

• Kronoberg

• Norrbotten

• Skåne

• Stockholm

• Södermanland

• Uppsala

• Värmland 

• Västerbotten

• Västernorrland

• Västmanland

• Västra Götaland

• Örebro

• Östergötland

Lokalföreningar inom Svenska  
Celiakiförbundet 

• Göteborg med omnejd

• Helsingborg/Kristianstad

• Hässleholm

• Lundabygden

• Malmö med omnejd

• Sjuhäradsbyggden

• Skaraborg

• Uddevalla med omnejd 
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VÅR ORGANISATION

Förbundskansli

Svenska Celiakiförbundets kansli finns på 

Södermalm med adress Blekingegatan 28  

i Stockholm. 

Generalsekreteraren är direkt underställd 

förbundsstyrelsen och adjungerad till förbunds-

styrelsens möten. Generalsekreteraren har ansvar 

för kansli och medarbetare. Generalsekreteraren 

har arbetsledningsansvar och arbetsgivaransvar 

för all anställd personal samt konsulter. 

Förbundets kansli har effektiviserats och 

professionaliserats, bl a genomfördes en IT-

omläggning under året som underlättar arbetet  

i datormiljön. I den nya IT-lösningen ingår nytt 

mejlsystem för anställd personal, styrelse, 

valberedning och föreningar. Det nya systemet 

gör det smidigare för förbundskansliet och 

styrelsen att lagra nya dokument och hitta gamla 

dokument. I samband med implementeringen av 

den nya IT-plattformen uppgraderades 

bredbandet till fiber.

På förbundskansliet sköts administration av olika 

slag: till exempel resebokning, att besvara mejl 

och telefon, attestering av fakturor, hantering av 

reseräkningar, stämmo- och konferensbokningar, 

inköp, fakturering, skicka adresser för utskick av 

medlemstidning, registerhantering, se till att 

påminnelser på obetalda medlemsavgifter skickas 

samt att se till att återvärvning av före detta 

medlemmar sker. Varje år kommer många 

medlemstidningar och brev i retur till förbunds-

kansliet då medlemmar glömmer att meddela 

adressändring och ett detektivarbete inleds vilket 

oftast leder till att adresser hittas. 

Som stöd till föreningarna har det under året 

skrivits ett antal manualer för att underlätta 

hanteringen av medlemsregistret – exempelvis 

manualer för hur man gör grupputskick, tar fram 

adressetiketter, tar fram listor och hur man tar 

fram årsstatistik. 

Under året tog förbundsstyrelsen beslut om att 

förbundet ska anställa en utredare/ombudsman. 

Denna person ska arbeta med påverkan inom 

förbundets hjärtefrågor, av vilken en av de mest 

centrala är merkostnadsersättning för alla som 

har celiaki. Rekryteringsprocessen av denna 

utredare/ombudsman inleddes i slutet av 2016. 

Förbundets ekonomi samt löner sköts externt av 

företaget DKR. Generalsekreteraren samt 

personal från DKR sköter tid- och lönerapportering. 

Detsamma gäller konton, budget och 

årsredovisning samt att skatter betalas.  

Ansvarig utgivare för förbundets medlemstidning 

CeliakiForum 2016 var generalsekreterare 

Christina Ralsgård. Chefredaktör för CeliakiForum 

är frilansjournalisten Jenny Ryltenius som gör 

tidningen på uppdrag av förbundet.  

Licensieringsarbetet sköts av Buddha Marketing 
Communication, Jesper Lindström.

Personal 

Christina Ralsgård 100 % generalsekreterare

Anna Maria Schröder 100 % ombudsman  

och pressekreterare

Marc Malmqvist 100 % webbredaktör tom 

2016-10-14

Therese Schultz 100% insamlingskoordinator 

anställdes 2016-08-15 

Katarina Verbeet 100 % administratör och  

har ansvar för medlemsregistret

Sonja Rinne 100 % administratör, annons-

försäljning tom 2016-12-27 
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Medlemsstatistik 

Den 31 december 2016 hade Celiakiförbundet totalt 24 514 medlemmar.  Medlemsantalet har de senaste 

åren legat stabilt mellan 24 000 och 25 000 medlemmar. 

Av förbundets totala antal medlemmar är ca 17 500 (ca 71 procent av medlemmarna) huvudmedlemmar 

med diagnos, ca 300 är fysiska stödmedlemmar, ca 500 är juridiska stödmedlemmar och ca 6 300 (ca 26 

procent av medlemmarna) är familjemedlemmar. Av familjemedlemmarna har ca 1 250 någon eller några 

av de diagnoser förbundet företräder.
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Totalt har ca 76 procent av medlemmarna någon eller några av diagnoserna som förbundet företräder. 

Statistiken över vilka diagnoser som våra medlemmar har baseras på vad personerna uppgett själva  

då de inträtt som medlemmar.
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Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet består av forskare,  

dietister och läkare som är knutna till Svenska 

Celiakiförbundet. Rådet ska bistå förbundet i 

medicinska och vetenskapliga frågor. Rådet har  

i uppgift att gå igenom de ansökningar som 

inkommer till Forskningsfonden och föreslå 

förbundsstyrelsen vem eller vilka av de sökande 

som ska beviljas forskningsmedel.

För att undvika jävsituationer finns möjlighet till 

att konsultera externa specialister. 

Dessa specialister var under 2016 MD, PhD, 

överläkare Knut Lundin, Oslo, Norge och MD, 

professor Steffen Husby, Odense, Danmark.

Vetenskapliga rådet har träffats vid ett tillfälle 

under året. Ledamöter har också varit behjälpliga 

via e-post som sakkunniga i frågor som personal 

på förbundskansliet har haft, samt har ledamöter 

agerat faktagranskare av informationsmaterial 

som SCF producerat. 

Vetenskapliga rådets ledamöter:

Daniel Agardh, docent, överläkare, 

Sektionen för gastroenterologi, 

hepatologi och nutrition, 

barnmedicinska kliniken Malmö och 

Lund, Skånes universitetssjukhus 

 

Ethel Kautto, legitimerad dietist, 

universitetslektor, Institutionen 

för kostvetenskap, Umeå 

universitet 

Olof Sandström, docent, 

överläkare, Barn- och 

ungdomskliniken, Norrlands 

universitetssjukhus, Umeå 

Klas Sjöberg, överläkare, Gastro-

enheten, Skånes universitets-

sjukhus, Malmö, docent, lektor, 

Institutionen för kliniska 

vetenskaper, Malmö, Lunds 

universitet. (Tillträdde januari 2016)

Stine Störsrud, legitimerad dietist, 

med dr Mag-tarmlab, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg

STÖD TILL FORSKNING

Stöd till forskning

Svenska Celiakiförbundet har för främjande av 

medicinsk forskning kring celiaki en särskild fond 

som äger och förvaltar medel som för detta 

ändamål ställts till förbundets förfogande genom 

bidrag, gåvor, arv eller liknande.

Under året har Svenska Celiakiförbundet delat  

ut det största beloppet någonsin ur forsknings-

fonden. Totalt delades 532 000 kronor ut till 

forskningsprojekt som ska öka kunskapen om 

sjukdomen celiaki.

Tre forskare fick i år anslag från forskningsfonden:

Sara Björck, Lunds universitet: CeliakiPrediktion i 

Skåne (CiPis): 200 000 kr. 

Anna Myleus, Umeå universitet: Vem får celiaki 

och vem blir diagnostiserad? Studie om 

riskfaktorer och deras relation till den kliniska 

bilden: 132 000 kr.

Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet: 
Molekylära mekanismer bakom celiaki och 

autoimmunitet: 200 000 kr.

Forskningsfonden
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90-kontot

FRII

Svenska Celiakiförbundet är beviljade ett 

90-konto, bankgiro 900-2460. Syftet med kontot 

är att insamling till förbundets forskningsfond ska 

ske under betryggande kontroll; att insamlingen 

inte belastas med oskäliga kostnader samt att 

sunda marknadsföringsmetoder används.

Att inneha ett 90-konto betyder även att 

förbundets verksamhet i sin helhet granskas av 

Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för 

att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt  

och att pengarna kommer dit de ska. Svensk 

Insamlingskontroll gör regelbundna kontroller  

av alla med 90-konton och säkrar att både 

grundverksamhet och insamlingsverksamhet 

håller hög kvalité. Granskningen bygger på att 

respektive 90-kontoinnehavare årligen skickar  

in sin redovisning enligt särskilda resultat-och 

balansräkningsblanketter. Det är med 

utgångspunkt från dessa handlingar som  

Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning. 

Under hösten 2015 annonserade Celiakiförbundet 

efter en praktikant för att utreda 90-kontot och 

för att se vilken framtid som fanns för insamling 

inom förbundet. Therese Schultz, elev vid IHM 

Business School fick detta uppdrag, som praktikant 

och efter sommaren projektanställdes Therese 

som förbundets första Insamlingskoordinator. 

Under 2016 blev Celiakiförbundet 

medlemmar i FRII, Frivillig
organisationernas insamlingsråd. 

FRII är en branschorganisation som 

arbetar för tryggt givande. FRII 

verkar för att öka förtroendet för 

insamlingsbranschen genom sitt 

arbete med kvalitetssäkring, 

kompetensutveckling och att driva 

strukturfrågor för att minska 

hindren för insamling samt att främja 

och marknadsföra branschen mot 

givare, myndigheter och organisationer. 

Insamling ska bedrivas transparent, 

etiskt och professionellt. Genom att bli 

medlemmar i FRII öppnas fler dörrar för 

insamling som inte varit möjliga 

tidigare, både till Forskningsfonden och 

till förbundets grundverksamhet.

STÖD TILL FORSKNING
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Insamling

Under år 2016 bifogades ett inbetalningskort i 

varje nummer av CeliakiForum, detta resulterade  

i att förbundets medlemmar skänkte 250 000 

kronor till Forskningsfonden. 

Företaget Fria bröd AB skänkte 200 000 kronor 

till förbundets forskningsfond i december. 

Företaget TiFood valde att under Mat för livet- 

mässan i Stockholm uppmana besökarna att 

skänka medel till forskningsfonden mot att få  

ett paket ströbröd. Detta initiativ inbringade 

7000 kronor. 

Sammanlagd summa insamlade medel för  

2016 blev 457 000 kronor, vilket är rekord i 

insamlade medel.

STÖD TILL FORSKNING
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Om forskningsfonden på hemsidan

Insamling till forskningsfonden fick under året en 

egen undersida på förbundets webbplats, där 

information samlas om de olika sätten att stödja 

forskningen. Gåvomoduler för att kunna ge gåva 

med kort, starta egen insamling och ge en 

minnesgåva finns nu som möjliga sätt att skänka 

en gåva. Policies för insamling har tagits fram och 

finns på hemsidan tillsammans med information 

om hur man på flera andra sätt kan ge en  

gåva, som exempelvis aktiegåva och UF  
(Ung Företagsamhet.)

Det går i dagsläget inte att bli månadsgivare  

till forskningsfonden, för detta krävs tjänsten 

autogiro. Förbundsstyrelsen hoppas kunna 

möjliggöra detta under 2018. 

Källa: Medlemsundersökning bland Svenska Celiakiförbundets medlemmar oktober 2016. 

STÖD TILL FORSKNING
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Licensiering av glutenfria produkter 

Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen 

det överkorsade axet till de producenter som 

uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri 

tillverkning. Symbolen är internationell och kan 

användas på de glutenfria livsmedel som är 

framtagna enligt våra krav.

Tanken med symbolen det överkorsade axet  
är att alla som har celiaki utan tvivel ska kunna 

veta vad som är säkert att äta. Konsumenten  

ska lätt kunna hitta dessa produkter på hyllan  

i matvaruaffären och man ska kunna lita på att  

den är kontrollerad av en oberoende part. 

Under 2016 har ytterligare företag anslutit sig till 

licensieringsprogrammet och just nu är närmare 

500 produkter från 34 olika företag licensierade 

att använda symbolen.

Alla matproducenter och återförsäljare av mat 

kan ansöka om att kunna märka sina produkter 

med det överkorsade axet genom en licensiering 

från förbundet. För att få märka produkten med 

symbolen ställs höga krav. Bland annat ska 

produkten testas hos ett oberoende ISO-

certifierat laboratorium som visar att maten  

inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden.  

Detta ska ske minst en gång per år eller om 

receptet görs om.

Reglerna för hur märkningen ska skötas har  

tagits fram och regleras av samlingsorganet för 

de europeiska celiakiförbunden, Association Of 

European Coeliac Societies (AOECS). År 2012 

skrev förbundet på ett avtal med AOECS där 

Svenska Celiakiförbundet åtog sig att genomföra 

European Licensing System, ELS där alla företag i 

Sverige som använder det överkorsade axet på 

sina förpackningar ska ha ett giltigt licensierings-

avtal med Svenska Celiakiförbundet och där varje 

produkt har ett eget unikt nummer där det också 

finns angivet att företaget (varumärkesinnehavaren) 

har sitt säte i Sverige. 

Under året som gått har förbundet slutit ett avtal 

med ett certifieringsorgan, ControlCert, som utför 

både fysiska kontroller och dokumentations-

revision av licensierade producenter. Detta görs 

för att säkerställa att produktionen uppfyller de 

krav som ställs i avtalet med licenstagarna.

Förbundet höjde rösten på AOECS 

generalförsamling gällande fördelningen och 

återbäringen av de licensintäkter som årligen 

skickas till AOECS från medlemsländerna i ELS 

(European Licensing System). Resultatet av 

omröstningen blev att intäkterna nu kommer  

att återfördelas mer proportionerligt i jämförelse 

med det bidrag varje land bidrar med i avgift  

till AOECS. Detta var viktigt för Svenska 

Celiakiförbundet då Sverige stod för cirka  

26 procent av intäkterna från ELS till AOECS 

men skulle enbart få tillbaka cirka nio procent.

På förbundets hemsida finns nu en sökbar lista 

över vilka licensierade produkter som finns ute i 

handeln. Listan förenklar för konsumenter att 

söka efter licensierade produkter och ta reda på 

om en produkt verkligen är licensierad och inte 

använder sig av det överkorsade axet olovligen.

 
Så ska det överkorsade axet se ut på 
förpackningar: 

SE-006-022

OATS-SE-016
-01

0

Symbolen ska alltid åtföljas av en 

licenskod. SE visar landet där 

varumärkes- innehavaren har sitt 

huvudkontor, en tresiffrig kod för 

företaget samt en tresiffrig kod för 

den aktuella produkten.

När OATS ingår i licenskoden 

innebär det att produkten innehåller 

havre, men att den klarar kravet på 

maximalt 20 mg gluten/kg.

LICENSIERING
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Intressepolitiskt arbete

Vård och forskning

Arbetsgruppen för celiaki

SCF har under året haft täta kontakter och  

gott samarbete med läkare och forskare inom 

Arbetsgruppen för celiaki. Generalsekreterare  

och ombudsman har deltagit i arbetsgruppens 

möten, för kunskapsutbyte och samtal om 

möjliga samarbeten. Bland ledamöterna i 

Arbetsgruppen för celiaki återfinns många av  

de ledande experterna på celiaki i Sverige.  

En av de viktigaste frågorna för arbetsgruppen 

under 2016 var att nå ut med information om 

celiaki till allmänläkarna i primärvården. 

I Sverige finns ett världsunikt register som 

kartlägger celiaki hos barn och ungdomar. 

Ansvaret för registret ligger hos Arbetsgruppen 
för celiaki, som består av barnläkare från hela 

Sverige och som verkar inom Svenska barnläkar
föreningens sektion för gastroenterologi, 
hepatologi och nutrition. Alla läkare som ställer 

diagnosen celiaki hos barn och ungdomar bör 

rapportera nya fall till celiakiregistret. Syftet är  

att kartlägga och följa utvecklingen över tid,  

samt möjliggöra forskning. Vetenskapliga studier 

kring celiaki bedrivs fortlöpande med registret 

som underlag.

Den 9 september arrangerade SCF i samarbete 

med Arbetsgruppen för celiaki inom Barnläkar-

föreningen en föreläsningsdag om celiaki speciellt 

riktad till läkare och dietister inom primärvården. 

Dagen var ett led i förbundets arbete med att höja 

kunskaps – och medvetandenivån om celiaki inom 

primärvården, så att fler personer med celiaki kan 

få sin diagnos tidigare och få bättre uppföljning i 

vården. Skriftlig inbjudan skickades ut till landets 

alla vårdcentraler. Flera namnkunniga forskare, 

både dietister och läkare, talade under dagen. 

Totalt deltog ca 75 personer på dagen. Flera av 

föreläsningarna filmades och finns tillgängliga på 

förbundets hemsida och Youtube-kanal. 

Föreläsningsdagen ägde rum i Stockholm och 

sponsrades av företagen Dr Schär, Fria Bröd och 

Thermo Fischer.  

20
16

Vid föreläsningsdagen om celiaki föreläste och diskuterade experter i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. 
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Tampere Celiac Disease symposium 

I Tammerfors höll SCF:s generalsekreterare föredrag om 

förbundets verksamhet och våra medlemmar.

Det finska celiakiförbundets matmässa erbjuder ett 

gediget program med föreläsningar. 

Nationellt specialistmöte om  
allergidiagnostik 2016 

Ombudsman Anna Maria Schröder deltog vid 

Specialistmöte om allergidiagnostik 17-18 mars  

i Stockholm. Mötet arrangerades av diagnostik-

företaget Thermo Fischer Scientific och på 

programmet stod bland annat föreläsningar  

om de senaste rönen om diagnostik inom bla 

veteallergi och celiaki. 

HSO-projekt om primärvården

Förbundet har bland annat under året tagit del av 

HSO:s projekt ”En väl fungerande primärvård för 

personer med kroniska sjukdomar”, och varit med 

i referensgruppen i projektet. 

Ekonomi - Merkostnadsersättning

När det gäller ekonomisk ersättning vid celiaki ser 

stödet olika ut över landet. Antalet landsting som 

erbjuder någon form av subvention eller bidrag 

för glutenfri kost är nu i minoritet. 

Förbundets ombudsman/pressekreterare har 

under året varit i kontakt med bland andra 

Region Örebro och Västra Götaland. Från och 

med årsskiftet 2017 är det ekonomiska stödet till 

personer som har celiaki i Region Örebro ändrat. 

Personer som har celiaki kan nu få 1200 kronor 

per år. Därmed försvinner förskrivningen av 

glutenfria livsmedel till vuxna i regionen. I Västra 

Götaland har man beslutat att från och med april 

2017 ta bort den subvention av glutenfria produkter 

som funnits för vuxna. 

Den 25 - 26 november besökte generalsekreterare 

Christina Ralsgård samt pressekreterare och 

ombudsman Anna Maria Schröder Tammerfors  

i Finland för två dagar helt i celiakins tecken. 

Föreläsningsdagen Tampere Celiac Disease 
symposium arrangerades av Tammerfors universitet 

och hade ett gediget föreläsningsprogram med 

världsledande forskare inom celiaki. Föreläsnings-

dagen samlade över 100 forskare och läkare från 

bl a USA, Ryssland och Ungern. Fokus låg på olika 

mätmetoder och effekterna av behandlingar, samt 

forskning kring att ta fram mediciner eller vaccin. 

Professor Markku Mäki från Tammerfors har länge 

varit en av världens ledande experter på celiaki, 

och denna dag var han också arrangör. Han höll 

även föredrag om hur man bör göra när man tar 

prover och analysera biopsiprover från tarmen, 

och hur man bör göra för att tolka dem rätt. 

Tammerfors universitet delade för första gången 

också ut priset Maki Celiac Disease Tampere i 

professor Markko Mäkis namn. Priset gick till 

professor Chaitan Khosla som är verksam vid 

Stanford University i USA, han fick priset för sina 

betydande insatser inom celiakiforskningen. 

Andra dagen i Tammerfors deltog förbundet  

i Glutenfree life Expo – det finländska 

Celiakiförbundets matmässa i Tammerfors. 

Mässan arrangeras var tredje år, med utställare 

och program med vetenskapliga föreläsningar.  

I år hade mässan 4 100 besökare. Svenska 

Celiakiförbundets generalsekreterare Christina 

Ralsgård höll ett föredrag om förbundet och  

hur det är att leva med celiaki i Sverige.
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Märkning av livsmedel

Arbetsgruppen för allergi och annan 
överkänslighet

Tillgänglighet

Företagskontakter

SCF har löpande kontakt med livsmedelsföretag av 

olika slag – producenter av glutenfria livsmedel, 

livsmedelshandel och besöksnäring. Denna del av 

förbundets verksamhet behöver utvecklas och 

stärkas.

Svenska Celiakiförbundet deltar i Arbetsgruppen 
för allergi och annan överkänslighet, tillsammans 

med representanter för livsmedels – och 

restaurangbranschen, Livsmedelsverket och 

Astma och allergiförbundet. Inom gruppen 

utbyter parterna information och kan diskutera 

frågor som man har inom de olika 

organisationerna. Arbetsgruppen tar också fram 

branschriktlinjer för företag om märkning och 

principer gällande allergier och överkänslighet. 

Arbetsgruppen sammanträder vanligen två 

gånger om året. Förbundets ombudsman Anna 

Maria Schröder har deltagit i dessa möten.

Framgång i påverkansarbete gentemot 
Livsmedelsverket 

Svenska Celiakiförbundet svarade, tillsammans 

med övriga bransch – och intresseorganisationer i 

Arbetsgruppen avseende Branschriktlinjer för 
allergi och annan överkänslighet, på en remiss 

från Livsmedelsverket. I remissvaret vände 

förbundet sig mot ett förslag från Livsmedelsverket 

som innebär att myndigheten ville ta bort ett 

anmälningsförfarande som i dag finns när det 

gäller så kallade ”Fri från”- produkter. Hittills hade 

gällt att om ett företag vill märka sin produkt 

med t ex ”Fri från gluten” eller ”Fri från mjölk”  

så måste företaget anmäla produkten till 

Livsmedelsverket. Men nu ville alltså verket  

ta bort det anmälningstvånget. 

I maj träffade förbundets ombudsman - 

tillsammans med andra representanter för 

arbetsgruppen - Livsmedelsverkets tf general-

direktör Annica Sohlström för en uppvaktning. 

Gruppen lade fram argumenten för varför 

anmälningsförfarandet borde behållas. Efter 

mötet backade Livsmedelsverket från sin 

föreslagna ändring och vill ha anmälnings-

systemet för "Fri från"-produkter kvar. 

Födoämnesallerginätverket

Detta allerginätverk är ett forum för livsmedels-

industri, handel, myndigheter och organisationer 

att lyssna på föredrag och diskutera kring 

födoämnesallergi och allergener; vilka lagar och 

regler som finns och förväntas. Under året har 

dessa träffar behandlat bland annat diskussioner 

om fusk och oegentligheter vad gäller deklaration 

av allergener i livsmedel, samt hur laboratorier  

går till väga för att göra sina mätförfaranden så 

korrekta som möjligt, Nätverket träffas vanligen 

tre gånger om året. Förbundets ombudsman 

Anna Maria Schröder företräder förbundet vid 

dessa möten.
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Förbundet var representerat under 

Almedalsveckan. Generalsekreterare Christina 

Ralsgård deltog i panelsamtalet ”Hur bör 

framtidens offentliga måltider se ut?”, med  

bl.a. Maritha Sedvallsson, ordf Astma- och 

Allergiförbundet och Jeanine Holmgren, VD, 

Fria Bröd. Detta panelsamtal spelades in och 

finns att se på förbundets hemsida.

Almedalsveckan är ett unikt tillfälle att träffa och 

samtala med beslutsfattare, eftersom alla 

seminarier är öppna och gratis för alla och väldigt 

många olika inflytelserika personer inom olika 

sektorer finns på plats och strövar omkring på 

Visbys gator mellan olika arrangemang.

I år delades CeliakiForum ut till bland andra 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf, Åsa Regnér 

(S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Erik 

Ullenhag (L), ekonomisk-politisk talesman och 

gruppledare i riksdagen, Ella Bohlin (KD), barn- 

och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting, 

Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårds-

landstingråd i Stockholms läns landsting, Cecilia 

Schön Jansson, vd Sveriges Kommunikatörer, 

Melker Andersson, stjärnkock och krögare, och 

Helene Benno, generalsekreterare för insamlings-

stiftelsen Min Stora Dag. Förutom ovan nämnda 

så träffade förbundets representanter ett stort  

antal läkare, journalister, och representanter från 

andra medlemsorganisationer.

Förbundet arbetade också med sociala medier i 

Almedalen för att befästa kontakter och sprida 

kännedom om förbundet. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE

Likabehandling

Almedalsveckan 

Deltagarna i panelsamtalet om offentliga måltider, från vänster: 

Marita Sedvallson, förbundsordförande Astma – och 

allergiförbundet, Christina Ralsgård, generalsekreterare SCF,  

Kristina Ossmark, marknadsdirektör på Martin & Servera,  

Jeanine Holmgren, vd Fria Bröd och Monika Sihlén, 

Upphandlingsmyndigheten. 

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, 

träffade Christina Ralsgård och fick tidningen CeliakiForum.

SCF:s ombudsman Anna Maria Schröder gav Liberalernas 

ekonomisk-politiske talesman Erik Ullenhag ett exemplar av 

prisbelönta tidningen CeliakiForum.

Den vackra Almedalsparken i Visby får varje år besök  

av politikerveckan i början av juli. 
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En helt ny populärvetenskaplig bok om gluten 

och celiaki gavs i september ut av Jonas 

Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor  

på Karolinska institutet - en av Sveriges mest 

framstående celiakiforskare. I sin bok "Doktorns 

guide till gluten" ger Ludvigsson en populär-

vetenskaplig introduktion till celiaki,  

andra glutenrelaterade sjukdomar och glutenfri 

kost. Celiakiförbundets generalsekreterare 

Christina Ralsgård har skrivit förordet till boken. 

Ombudsman/pressekreterare Anna Maria Schröder 

var Ludvigsson behjälplig under processen med att 

skriva och marknadsföra boken. 

Bok – och biblioteksmässan i Göteborg

Boken ”Doktorns guide till gluten” lanserades på 

Bok och biblioteksmässan i Göteborg. General-

sekreterare Christina Ralsgård höll i ett samtal 

med bokens författare Jonas Ludvigsson på 

mässans stora Hälsoscen.

Seminariesamtalet hade rubriken ”Gluten –  

ett vitt gift?” Frågor som togs upp var: Är 

glutenfritt nyttigt? Och hur vet man egentligen 

om man tål gluten eller inte? Detta seminarium 

finns inspelat och finns tillgängligt på  

förbundets hemsida.

Specialkost i skola och förskola samt maten inom 

hemtjänsten för de äldre var två teman som togs 

upp när Livsmedelsverket anordnade sin årliga 

Måltidsdag i november. Fler än 430 måltidschefer, 

kockar, pedagoger, äldreomsorgschefer och andra 

som jobbar med måltider inom skola, vård och 

omsorg samlades i Stockholm för en heldag med 

föreläsningar och utställningar. Livsmedelsverkets 

generaldirektör Annica Sohlström fanns på plats, 

och även förbundets generalsekreterare och 

ombudsman. I år lyckades förbundet få gehör hos 

Eva Sundberg vid Livsmedelsverkets nationella 

kompetenscentrum för måltider i vård, skola och 

omsorg, att faktiskt lyfta att det är viktigt att säga 

”celiaki” och inte glutenintolerans för att 

tydliggöra tyngden i begreppet. 

Årets Måltidsdag fokuserade på äldre och 

måltider inom hemtjänsten, men det märktes 

också att det varit en het potatis de senare åren 

med allt fler behov och önskemål gällande 

specialkost i skola och förskola.

Remissinstans ”Bra mat i förskolan”.

Ny faktatidning från SCF 

Populärvetenskapliga boken  
”Doktorns guide om gluten”

Livsmedelsverkets Måltidsdag

Christina Ralsgård och professor Jonas Ludvigsson 

framträdde vid välbesökt seminarium på Bok – och 

biblioteksmässan i september.

SCF var remissinstans när Livsmedelsverket 

under året uppdaterade faktainformationen i sin 

skrift informationsskrift ”Bra mat i förskolan”. 

Under 2015/2016 omarbetades 

förbundets faktatidning ”Celiaki – 

att inte tåla gluten” helt. Skriften 

fick nya uppdaterade texter, nya bilder och nya 

personer som berättar sin historia. Faktatidningen 

kan beställas från förbundets hemsida, 



SID 32  |  FÖRBUNDSSTÄMMA 2017  |  13 - 14 MAJ

Internationell samverkan 

Nordiskt-Baltiskt möte 

I maj träffades de nordiska och baltiska celiaki-

förbunden i Tammerfors, Finland. 

SCF representerades av generalsekreterare, 

ombudsman och licensansvarige Jesper Lindström. 

Jesper Lindström höll ett föredrag om hur  

Svenska Celiakiförbundet arbetat med avtal och 

struktur med licensieringen av glutenfria produkter. 

Sverige har gjort ett gediget arbete i frågan, och 

har många licensierade produkter. Vi betalar också 

därför in en stor summa pengar till AOECS varje 

år. Jesper Lindström lyckades inför de stundande 

AOECS-förhandlingarna på hösten få med sig de 

övriga Nordisk-Baltiska förbunden på förbundets 

linje i frågan - att de förbund som likt Sverige 

aktivt arbetar med licensieringen och som betalar 

in stora avgifter, också borde få tillbaka mer än i 

det tidigare framlagda förslaget som bordlades 

vid AOECS-mötet 2015. 

AOECS

AOECS (Association of Coeliac Societies) är en 

paraplyorganisation för Europas 38 celiakiförbund 

som bland annat samarbetar kring licensiering  

för glutenfria produkter. Svenska Celiakiförbundet 

deltog i september i den internationella celiaki-

organisationen AOECS årliga möte i Polen. 

Generalsekreterare och licensansvarig fanns på 

plats i Warszawa i Polen för att delta och rösta 

vid AOECS årliga generalförsamling, General 

Assembly. Ny ordförande valdes och general-

församlingen röstade bland annat nej till ansökan 

om medlemskap från ytterligare ett spanskt 

celiakiförbund, som ville företräda personer  

med glutenkänslighet, men som inte har 

diagnosen celiaki. 

Frågan kring kostnadsfördelningen mellan 

medlemsländer och AOECS klargjordes. Det är 

den fråga som varit mycket viktig för Sveriges  

del att ha klara och tydliga ekonomiska 

förutsättningar när det gäller förbundets 

kostnader för licensieringen. Sverige fick gehör 

för det förslag som vi varit med om att ta fram 

under året i den arbetsgrupp som Jesper 

Lindström arbetat i. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE
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Kommunikation

Kommunikation till medlemmarna 

Pressmeddelanden och nyheter

Under året har 29 nyhetsbrev med information 

skickats till medlemmar. Av dessa har 15 har vänt 

sig enbart till de medlemmar som är förtroende-

valda. I nyhetsbreven till alla medlemmar fanns 

information om till exempel varningar gällande 

felmärkta produkter, rättelse till CeliakiForum, länk 

till medlemsundersökning och om lösenord till 

medlemsförmåner. Nyhetsbreven till förtroende-

valda innehöll bland annat information kring 

förbundsstämman, nya rutiner för rapportering  

av föreningens verksamhet och ekonomi, diverse 

information om registerhantering samt 

information om e-mejladresser.

Ett månadsbrev som är riktat till de förtroende-

valda inom förbundet skickades ut till alla 

föreningar i slutet av varje månad. Syftet är att 

informera om saker som förbundskansliet i den 

närmaste framtiden gör och planerar, och även 

sådant som är genomfört. Månadsbreven 

kompletterades vid ett par tillfällen med 

informationsbrev från generalsekreteraren. 

Under året har förbundskansliet fortsatt att skicka 

ut information till föreningarna via det digitala 

verktyget MyNewsdesk. Informationen har i första 

hand rört omvärldsbevakning och forsknings-

nyheter inom förbundets ämnesområden. 

Förhoppningen är att detta kan vara till hjälp för 

föreningarna i arbetet som kunskapsförmedlare. 

På hemsidan har den tidigare vilande delen för 

förtroendevalda väckts till liv och används nu 

som intranät för både löpande och allmän 

information om förbundets verksamhet, samt 

som faktabas med bland annat filmade 

föreläsningar om celiaki. 

Förbundet har under året skickat ut ett antal 

pressmeddelanden och nyheter genom det 

digitala verktyget MyNewsdesk. Dessa finns 

samlade på vårt nyhetsrum på  

www.mynewsdesk.com/se/celiakiforbundet.

 
2016-12-06    Julinspirerat nytt nummer av 

CeliakiForum 

2016-10-10   Nytt nummer av CeliakiForum ute nu 

2016-10-04    Okunskapen stor om gluten och 

celiaki, enligt forskare 

2016-09-27    Seminarium om gluten på Bokmässan

2016-09-05    Celiakidag för primärvården

2016-07-06    En halv miljon till celiakiforskning

2016-06-08     Nominera celiakiforskare till 

internationellt pris 

2016-06-07    Nytt nummer av tidningen 

CeliakiForum

2016-04-05    Livsmedelsverket ser över glutenråd

2016-03-21    Sluta inte äta gluten utan att ha 

kollat celiaki

2016-03-02    Årets första nummer av tidningen 

CeliakiForum

2016-02-05    Sista chansen att ansöka om stöd 

till celiakiforskning
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Medlemstidningen CeliakiForum

Medlemstidningen är en viktig kanal för att få ut 

information till förbundets medlemmar, men 

också till intresserad allmänhet och profession. 

Under 2016 gavs tidningen ut med fyra nummer  

á 52 sidor per utgåva. 

Upplagan har i genomsnitt legat på 19 000 

exemplar. Medlemstidningen skickas förutom till 

medlemshushåll också till berörda institutioner, 

organisationer och tidningsredaktioner. 

Medlemstidningen formges och redigeras av 

The Factory of Design och trycks av Sörmlands 
Printing Solutions AB. Tidningens chefredaktör 

står för urvalet av det redaktionella materialet i 

CeliakiForum. Ansvarig utgivare utses av 

förbundsstyrelsen. Under 2016 har Svenska 

Celiakiförbundets generalsekreterare Christina 

Ralsgård varit ansvarig utgivare.

Varje nummer av medlemstidningen innehåller 

nyheter, intervjuer, reportage, aktuell forskning, 

experternas svar på läsarnas frågor samt 

receptsidor. Tidningen har också sidor med 

material enbart relaterat till förbundet och 

föreningarna. Utöver det har ungdomsförbundet 

SCUF haft en egen sida i varje nummer. I 

genomsnitt har annonser fyllt 10 helsidor i varje 

nummer, vilket är en ökning från 2015.

CeliakiForum har en egen avdelning på 

förbundets hemsida celiaki.se. I samband  

med utgivning läggs tidningen upp som en 

nedladdningsbar PDF på hemsidan. Denna, 

liksom arkivet av äldre tidningar, kan enbart  

läsas av Svenska Celiakiförbundets medlemmar. 

Utvalda artiklar läggs även ut för läsning av 

hemsidans alla besökare.

CeliakiForum interagerar även med förbundets 

officiella Facebook-sida och använder sidan som 

en marknadsföringsplats inför att ett nytt 

nummer ska ges ut.
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Vetenskap: Många äter mjölkfritt i onödan. Grilla: Smaskiga recept utan allergener.
undersökning: Symbolen Överkorsade axet har hög trovärdighet.C
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INSÄNDARE:

Varför skriver  
tidningen om  
fusk med gluten? 

RIKTLINJER:

Livsmedelsverket  
uppdaterar råd om  
gluten till spädbarn

NY STUDIE:

Mängden gluten  
har betydelse

Länken mellan  
labbet och barnen  

med celiaki
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RESETIPS:

Mjölkfri semester  
på franska Rivieran

DANIEL AGARDH:

NY STUDIE:
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Forskningsfonden: Nya sätt att bidra till 90-kontot   Regelverk: Livsmedelsverket  
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Forskarstjärna  
och  fotbollstränare

F O R U M

JONAS LUDVIGSSON KOMMER MED EFTERLÄNGTAD BOK OM CELIAKI

NY STUDIE:

Mängden gluten  
har betydelse

NY STUDIE:

AKTUELLT:

Var tionde  
livsmedel felmärkt 

INSPIRATION: 
Perfekta galetten med 
godaste tillbehören

SNABBMATSKEDJAN: 

Därför dröjde  
lanseringen  
av glutenfritt
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Recept: Julinspirerad mat och bakning. Reportaget: Följ med till mandelodlingen  
i Kalifornien. Rättsfall: Hovrätten dömde kökschefen för kaka med mjölk och ägg. C
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Inbjuden  
eller utanför?

F O R U M

SÅ PÅVERKAR CELIAKI DEN SOCIALA IDENTITETEN

FORSKNING: 

Glutenkänsliga  
påverkas av annat 
protein än gluten. 

LIVSMEDELSVERKET:

Förbättra kon trollen 
av livsmedel

RESOR:

Vi har kartlagt  
resebolagens  
specialkost.

NY STUDIE:

Mängden gluten  
har betydelse

NY STUDIE:
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KOMMUNIKATION

Webbplats celiaki.se 

Under 2016 har celiaki.se haft drygt 406 000 

besök från 296 000 unika användare. Det betyder 

alltså att under en genomsnittlig månad 2016 har 

upp emot 25 000 personer besökt förbundets 

webbplats, och nästan 300 000 personer totalt 

har varit inne på hemsidan celiaki.se under det 

gångna året. (Resten av besöken förklaras av att 

det är personer som återkommit till hemsidan).

Den positiva trenden med en dramatiskt ökande 

kurva av ökande besök fortsätter också; antalet 

besök har ökat med mer än 30 procent jämfört 

med det föregående året.  

Mer än 70 procent av de som besöker hemsidan 

besöker den för första gången, medan resten är 

återvändande besökare. De flesta som besöker 

hemsidan har kommit till den genom att söka på 

Google. Förbundets Facebook-sida genererar 

också besök till hemsidan; det är tydligt i statistiken 

att besökssiffrorna ökar dramatiskt de dagar som 

Facebook-inlägg lagts ut. Förbundet har arbetat 

med att hamna högt upp i träfflistan vid Google-

sökningar, och har också betalda annonser som 

dyker upp när personer söker på internet på  

olika ord kopplade till celiaki, tex ”gluten” eller 

”glutenfritt”. Detta arbete med sökoptimering har 

gett tydliga resultat i besökssiffrorna på hemsidan. 

De mest besökta undersidorna på hemsidan är 

information om symtom för celiaki, information 

om vad celiaki är, vanliga frågor och svar om 

celiaki. Även medlemssidan är välbesökt. 

Webbplatsen www.celiaki.se är förbundets 

viktigaste kanal för kunskaps- och informations-

förmedling gentemot allmänhet och medier. 

Hemsidan fortsätter alltså den dramatiska ökning 

av besökare som den haft de senaste åren, och 

det är tydligt att vår hemsida fyller en mycket 

viktig funktion som informations- och 

kunskapsförmedlare. 
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KOMMUNIKATION

Nytt innehåll på celiaki.se 

Webbplatsen fick under 2014 ett nytt utseende 

och innehållet har därefter utökats och utvecklats. 

En databas finns nu uppbyggd för licensierade 

produkter – där hemsidans besökare kan söka i 

en lista över de licenserade produkterna. 

Även sidor om tillvägagångsätt att skänka 

pengar till forskningsfonden har tillkommit under 

2016. Under året har förbundet satsat på video, 

och på hemsidan finns nu länkat till bland annat 

föreläsningar om celiaki. Flera av föreläsningarna 

finns på förbundets egna YouTube-kanal, som 

också utvecklats under året. 

Förtroendevald-delen av hemsidan har legat i 

träda i några år, men togs åter i bruk under det 

gångna året och används nu som intranät. 

Webbplatsens innehåll produceras av personal  

på kansliet, och vad gäller den tekniska delen av 

hemsidan, samt utveckling och utbildning kring 

hemsidan tas konsulttjänster in. Avtal har ingåtts 

med Fibes photography & Communication AB att 

sköta tekniska uppdateringar av hemsidan. 

Företaget tillhandahåller även andra utvecklings-

tjänster gällande hemsidan. Oakwood digital 
agency sköter mer avancerad programmering 

gällande hemsidan då sådana behov uppstår.  

Förbundet har bytt webbhotell under året, 

eftersom antalet besök på hemsidan ökade och 

det tidigare företaget inte kunde leverera en 

stadig tjänst. Webbhotell är nu Space2u som 

tillhandahåller webbservrar åt vår hemsida.

Den mest välbesökta sidan på SCF:s webbplats är den som berättar om vilka symtom man kan få om man har celiaki

 

(Källa: Den årliga studien ”Svenskarna och internet 2016”, www.soi2016.se. Studien genomförs av Internetstiftelsen i 

Sverige, IIS - en oberoende organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.)

FAKTA: Internettillgången i Sverige har de 
senaste åren legat stabilt strax över 90 
procent, och 82 procent av befolkningen 
uppger att de använder internet dagligen.

För unga personer i Sverige är internet sedan 
flera år den viktigaste informationskällan. 

Från och med 2016 gäller detta i genomsnitt 
även för äldre personer. När svenskarna rankar 
sina informationskällor på en femgradig skala 
får internet högst medelvärde; 3,7, att jämföra 
med 3,5 för tv, 3,2 för dagstidningar och 3,1  
för radio. 
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KOMMUNIKATION

Sociala medier

Extern media: tidningar, radio och tv

Facebook

Förbundets Facebooksida har nästan 11 000  

följare. Föregående år var motsvarande siffra 8800. 

Facebooksidan är viktig som kommunikationskanal 

och den driver många besök till celiaki.se. Facebook 

ger följarna möjlighet till att vara ett diskussions-

forum och är också en kanal för medlemsvärvning. 

Under året har det funnits ett stående inslag som 

kallats ”Veckans fråga”, där frågor som kommit in 

till förbundets dietist presenterats med svar. 

Facebook- sidan är mycket aktiv och populär,  

spridningen på inlägg är effektiv och kan nå många 

människor - både medlemmar och de som ännu 

inte är medlemmar. Under våren genomfördes en 

medlemsvärvningskampanj på Facebook då  

förbundets översättningskort lyftes fram, vilket 

ledde till en ökning av nedladdningar av korten. 

Twitter

Förbundet har nu nästan 1000 följare på Twitter. 

Vi använder Twitter bland annat för att sprida 

information om forskning. Twitter används även 

för nätverkande under möten och events, som till 

exempel Almedalsveckan. 

Instagram

Förbundets följare på Instagram har ökat från 

900 föregående år till 1600 i år. Instagramkontot 

använder förbundet främst för snabba nyheter 

från mässor, möten med politiker och 

organisationer etc.

FAKTA: Facebook blir en allt viktigare 
informationskälla, och för unga 
människor i Sverige mellan 16-25 år är 
Facebook nu en viktigare nyhetskälla än 
tv, radio och dagstidningar. 
 

(Källa: Den årliga studien ”Svenskarna och internet 

2016”, www.soi2016.se. Studien genomförs av 

Internetstiftelsen i Sverige, IIS - en oberoende 

organisation som verkar för en positiv utveckling 

av internet i Sverige.)

Under året har olika medier kontaktat förbundet 

för faktauppgifter och kontakt med intervju-

personer. Pressekreterare Anna Maria Schröder 

har förmedlat kontakter och hjälpt till med 

information.
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Annonsering 

Svenska Celiakiförbundet har under året 

annonserat i några olika magasin och tidningar 

för att få uppmärksamhet kring förbundet. 

Tanken med att annonsera i dessa tidskrifter är 

kopplat till den glutenfria trend som nu finns och 

att lyfta det faktum att celiaki är en kronisk 

sjukdom. Annonseringen är också ett sätt att nå 

nya medlemmar, personer som är intresserade av 

glutenfri bakning eller hälsofrågor. Annonser har 

varit införda i exempelvis Förskoletidningen, en 

facktidning som hamnar hos landets förskolor, 

recepttidningen Glutenfritt som sålts i vanlig 

handel, samt en bilaga till tidningen Dagens 

Samhälle som fokuserade på offentliga måltider. 

Du h
ar s

äkert
 bar

n

som
 har

 cel
iaki 

i din

försko
la.

Vi har kunskapen om celiaki (även kallat glutenintolerans) 
- en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn i Sverige. 
Köp vår fakta - och intervjubok "Jag har celiaki" på celiaki.se.
Din förskola/skola kan även bli stödmedlem hos oss och får då vår tidning fyra gånger per år. 

TÅL DU INTE GLUTEN?
BLI MEDLEM I SVENSKA 

CELIAKIFÖRBUNDET!

www.celiaki.se
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TÅL DU INTE  
GLUTEN?

Bli medlem på  
celiaki.se och få  
Sveriges bästa 

medlems tidning.

Ska du ut  
och resa?

När du reser utomlands är det tryggt 
att ha med sig ett översättningskort      
om celiaki på just det landets språk.

Bli medlem på 
celiaki.se och 
få tillgång till 
översättnings-
kort på 41 
språk.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-

4504 får härmed avge årsredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten

Svenska Celiakiförbundet är en ideell 

intresseorganisation som företräder personer 

som har sjukdomen celiaki, laktosintolerans eller 

allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och 

religiöst obundet och agerar oberoende 

gentemot myndigheter och företag.

Svenska Celiakiförbundet håller stämma varje år, 

stämman är förbundets högsta beslutande organ 

och beslutar om verksamhetsplan och budget för 

innevarande år samt väljer styrelse och styrelse-

ordförande. Styrelseordförande väljs på ett år och 

styrelsen väljs att sitta växelvis på två år i taget. 

Förbundsstyrelsen träffas vid minst sex tillfällen 

per år för att besluta om verksamhetens inriktning.

Svenska Celiakiförbundet startades 1975 av 

föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki. SCF 

består i dag av omkring 24 000 medlemmar i 

läns - och lokalföreningar över hela landet. SCF är 

ett av landets största funktionshinderförbund sett 

till antalet medlemmar, och ett av medlems-

förbunden i HSO (Handikappförbunden).

SCF bedriver intressepolitiskt arbete gentemot 

politiker, myndigheter, organisationer och företag. 

Vi arbetar med opinionsbildning i olika former, för 

att öka förståelsen och påverka 

levnadssituationen i en positiv riktning för 

personer med de diagnoser som vi företräder.

Vi förmedlar kunskap och information till våra 

medlemmar och allmänheten från forskare och 

sjukvård och tvärtom; från våra medlemmar 

gentemot till exempel sjukvård, forskare, 

myndigheter och livsmedelsbransch. Vi har 

löpande kontakter med sjukvård och forskare,  

t ex genom nätverksmöten, vårt vetenskapliga 

råd och internationella forskningskongresser.

SCF baseras på ideellt engagemang av våra 

förtroendevalda och medlemmar. Våra föreningar 

på läns- och lokalnivå finns över hela landet, och 

föreningarna anordnar olika aktiviteter lokalt för 

medlemmarna.

Svenska Celiakiförbundets förbundskansli finns i 

Stockholm och högsta tjänsteman är General-

sekreteraren som ansvarar för kansli och 

kanslipersonal.

Ändamål

Enligt Svenska Celiakiförbundets ändamåls-

paragraf 2 ska förbundet arbeta för

-  att de överkänsliga tillförsäkras samma 

ekonomiska, sociala och kulturella standard som 

övriga medborgare,

-  att verka opinionsbildande i frågor av intresse 

för medlemmarna,

-  att inom och utom förbundet bedriva 

upplysande och rådgivande verksamhet,

-  att skapa och upprätthålla kontakt med läkare 

och dietister samt andra personer som kan vara 

av värde för medlemmarna,

-  att regional och lokal verksamhet förekommer i 

varje län,

-  att i samarbete med läns- och lokalföreningar 

upprätthålla den personliga kontakten 

medmedlemmarna,

-  att stödja celiakiforskning i Sverige,

-  att i samarbete med andra organisationer 

förverkliga gemensamma intressen,

-  att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning.
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Verksamhet för att främja ändamålet

Intressepolitik

Svenska Celiakiförbundet deltar i Arbetsgruppen 
för allergi och annan överkänslighet samt 

Födoämnesallerginätverket. Inom dessa nätverk 

utbyter bransch, organisationer och myndigheter 

information och för diskussioner. SCF har utöver 

dessa nätverk även andra kontakter med 

livsmedelsföretag av olika slag - producenter av 

glutenfria livsmedel, livsmedelshandel och 

besöksnäring.

SCF har under året haft täta kontakter och 

samarbete med läkare och forskare inom 

Arbetsgruppen för celiaki. Generalsekreterare och 

ombudsman har deltagit i arbetsgruppens möten, 

bland ledamöterna i arbetsgruppen återfinns 

många av de ledande experterna på celiaki i 

Sverige. I september arrangerade Svenska 

Celiakiförbundet tillsammans med arbetsgruppen 

ett nationellt celiakimöte i Stockholm speciellt 

riktad till läkare och dietister i inom primärvården. 

Förbundet ansvarade för de praktiska 

arrangemangen inför och kring mötet.

Förbundet har under året även deltagit i olika 

magasin och inlagor med redaktionell text i 

kombination med annonser, eller endast med 

annonser, för att få uppmärksamhet kring att 

förbundet finns, samt sprida kunskap om celiaki. 

Tanken med att annonsera i dessa tidskrifter har 

varit kopplat till den glutenfria trend som nu finns 

och att nyansera frågan om att äta glutenfritt och 

lyfta det faktum att celiaki är en kronisk sjukdom.

Medlemstidningen

Medlemstidningen är en viktig kanal för 

information till medlemmarna men också 

intresserad allmänhet och profession. Under 2016 

har tidningen utkommit med fyra nummer. 

Upplagan har i genomsnitt legat på 19 000 

exemplar. Omfånget har varit 52 sidor per utgåva. 

Medlemstidningen formges och redigeras av The 
Factory of Design och har i varje nummer innehållit 

intervjuer, reportage och aktuell forskning och 

trycks av Sörmlands Printing Solutions AB. 

Tidningens chefredaktör står för urvalet av det 

redaktionella materialet i CeliakiForum. Ansvarig 

utgivare utses av förbundsstyrelsen. Under 2016 

har generalsekreterare Christina Ralsgård varit 

ansvarig utgivare.

Webbplats Celiaki.se och sociala medier

Svenska Celiakiförbundets hemsida ska vara en 

central, tillförlitlig källa för information. 

Webbsidan hade över 400 000 besök under året 

och detta tillsammans med sidans 

innehållsrikedom kräver löpande teknisk 

uppdatering och utveckling. Det tekniska 

underhållet och utvecklingen har under året 

skötts av Fibes photography & Communication 
AB och Oakwood Creative AB. Det 

genomarbetade innehållet i text och bild på 

hemsidan skrivs och produceras av personal på 

kansliet.

Det är många som vänder sig till oss för att få 

kunskap och information; både enskilda personer 

och företag. Vår webbplats är förbundets 

viktigaste kanal för kunskapsförmedling 

gentemot allmänhet och medier. Avsikten är att 

löpande uppdatera, fördjupa och utveckla den 

information som finns på celiaki.se. Bland annat 

har det skapats ett register för licensierade 

produkter. En genomsnittlig månad besöker 

närmare 25 000 personer vår webbplats. Under 

2016 har hemsidan celiaki.se haft drygt 406 000 

besök från 296 000 unika användare, en ökning 

med drygt 30 procent jämfört med föregående 

år. Av besökarna har 30 procent varit på sidan 

förut, medan 70 procent är nya som främst har 

kommit till hemsidan efter att ha sökt information 

om celiaki på Google.

Facebook

Intresset för förbundets närvaro på Facebook 

växer varje år. Vid årsskiftet hade sidan drygt  

11 000 följare, drygt 2 000 fler än samma 

tidpunkt förra året. Utöver sidans följare, som 

gärna delar med sig av materialet, har 

toppnoteringar på drygt 60 000 Facebook-

användare nåtts. Förbundet publicerar länkar  

till nyheter som läggs upp på hemsidan,  

nyheter inom förbundet, föredrag och länkar  

till artiklar eller de tv-inslag där förbundet har 

synts under året.
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Instagram

Inför Almedalen 2015 startade förbundet upp  

ett Instagram-konto. Kontot används som 

ytterligare möjlighet till informationsspridning, 

särskilt för snabba nyheter och direkt på plats.  

Kontot har vuxit snabbt och hade vid årsskiftet 

drygt 1600 följare.

Twitter

Förbundet twittrar om forskning och nyheter 

inom våra ämnesområden; informativa artiklar 

och  nyheter. Vi har ca 1000 följare på Twitter. 

Licensiering

Sverige är vid sidan av Italien en av de största 

producenterna inom glutenfri livsmedels-

produktion och nu har vi avtal med 34 företag 

som använder det överkorsade axet på sina 

produkter. 

Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen  

det överkorsade axet  till de producenter som  

uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri 

tillverkning. Symbolen är internationell och kan 

användas på  de glutenfria livsmedel som är 

framtagna enligt våra krav. Syftet med symbolen  

det överkorsade axet  är att alla som har celiaki 

utan tvivel ska kunna veta vad som är säkert att 

äta. Konsumenten ska lätt  kunna hitta dessa 

produkter på hyllan i matvaruaffären och man ska 

kunna lita på att den är  kontrollerad av en 

oberoende part. I dagsläget är 34 företag med 

totalt närmare 500 produkter  licensierade hos 

Svenska Celiakiförbundet.

Förbundet anlitar en konsult som sköter 

administrationen och utvecklingsarbetet av 

licensieringen.  Under året har avtal med 

revisionsorganet ControlCert ingåtts och 

kontrollnivån av licensierade produkter har med 

detta förstärkts. 

Förbundet har gjort om strukturen för 

licensieringskostnaden för att skydda förbundet 

mot att behöva  betala mer till AOECS än vad 

förbundet får in för licensieringen. Under året har 

även AOECS arbetat med avgiftsstrukturen och 

förbundet fick gehör för det förslag vi var med 

om att ta fram. Vid årets  General Assembly i 

Warszawa röstades det förslag fram som var 

mest gynnsamt för Sverige och som innebär  

att intäkterna kommer att återbetalas mer 

proportionerligt. SCF deklarerar för moms på  

intäkterna för licensieringen.

Forskningsfonden

Svenska Celiakiförbundet har en forskningsfond 

för främjande av medicinsk forskning kring 

celiaki.  Under året har en person projektanställts 

för att arbeta fram en strategi för insamling till 

fonden.  Fondens inflöde bestod 2016 av gåvor 

och arv från privatpersoner och företag. Svenska  

Celiakiförbundet har ett 90-konto, bankgiro 

900-2460. Ett 90-konto innebär att hela 

förbundets  ekonomi och insamling granskas. 

 Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga 

råd samt experter från de nordiska länderna som  

bedömer de ansökningar om forskningsbidrag 

som förbundet utlyser och tar emot. Rådet har i 

uppgift  att gå igenom de ansökningar som 

inkommer till forskningsfonden och föreslå 

förbundsstyrelsen vem  eller vilka av de sökande 

som ska beviljas forskningsmedel. Vetenskapliga 

rådet består av forskare,  dietister och läkare som 

är knutna till Svenska Celiakiförbundet med 

uppgift att bistå förbundet i  medicinska och 

vetenskapliga frågor. De samlas en gång per år 

och förbundet bekostar resa samt  lunch vid 

detta möte.

Totalt delades år 2016 sammanlagt 532 000 

kronor ut från fonden till forskningsprojekt som 

ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Tre forskare fick i år anslag från 
forskningsfonden:

Sara Björck, Lunds universitet: CeliakiPrediktion i 

Skåne (CiPis): 200 000 kr. 

Anna Myleus, Umeå universitet: Vem får celiaki 

och vem blir diagnostiserad? Studie om 

riskfaktorer och deras relation till den kliniska 

bilden: 132 000 kr.

Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet: 
Molekylära mekanismer bakom celiaki och 

autoimmunitet: 200 000 kr.
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Varje år träffas de nordiska och baltiska 

celiakiförbunden för kunskapsutbyte och 

diskussioner. SCF  deltog med tre personer vid 

2016 års möte i Tammerfors. En strategi inför 

AOECS mötet och  röstningen om 

licensieringsmedlen diskuterades fram.

Svenska Celiakiförbundet fanns representerade 

på AOECS (Association of Coeliac Societies) 

årliga  möte. AOECS är paraplyorganisationen för 

Europas celiakiförbund. På dess möten 

genomförs  omröstningar om den framtida 

internationella verksamheten, om det 

internationella  licensieringsavtalet, samt en 

föreläsningsdag för kunskapsutbyte kollegor 

emellan. I år beslutade  medlemsförbunden bland 

annat om fördelningen av överskottet från 

licensieringsintäkterna som  betalas in till AOECS 

(Mer om detta under rubriken Licensiering.).

Internationellt arbete

Förbundet tog fram skriften Celiaki  att inte tåla 
gluten  i samarbete med  Gothia Fortbildning . 

Arbetsmiljöarbetet har varit intensivt och kostat 

mer än vad som budgeterats men varit en 

nödvändig  del av arbetet under året. Bland annat 

har generalsekreteraren gått en kurs i hållbart 

ledarskap och  kansliets arbetsmiljöombud gått 

en grundkurs i  Bättre arbetsmiljö (BAM). 

Kontakter med producenter av glutenfria 

produkter har intensifierats under året, både 

kontakter med  befintliga licenstagare och 

dessutom har uppsökande verksamhet påbörjats. 

Kontakt har tagits och  information getts om vad 

som gäller för denna märkning till de företag som 

använder märkningen  felaktigt. Märkningen har 

fått ett värde och antalet licenstagare har ökat 

liksom produktmängden. Förbundet ansvarar för 

kontrollerna och bekostar arbetet som företaget  

ControlCert gör för att  säkerställa att företagen 

verkligen följer avtalet.

I september hölls en konferens, ett nationellt 

celiakimöte i  Svenska Läkaresällskapets  lokaler i  

Stockholm. Inbjudna var läkare och dietister i 

primärvården. Arrangör av mötet tillsammans 

med  förbundet var  Arbetsgruppen för celiaki . 

Svenska Celiakiförbundet hade ansvaret för de 

praktiska  arrangemangen inför och kring mötet, 

som hade 80 deltagare. Sponsorer av mötet var  

Fria Bröd  tillsammans med  Schär och Thermo 
Fisher Scientific. Eventet filmades och delar av 

föreläsningarna  finns nu på hemsidan för 

kunskapsspridning.

Under 2016 har hemsidan celiaki.se haft drygt 

406 000 besök från 296 000 unika användare, 

en  ökning med drygt 30 procent jämfört med 

föregående år. Även antalet personer som följer 

förbundet  via Facebook ökade kraftigt. Vid 

årsskiftet hade sidan drygt 11 000 följare, drygt  

2 000 fler än samma tidpunkt förra året. 

Konsulter har anlitats för tillse att plattformen  

är tillgänglig och  driftssäker för celiaki.se. Det är 

viktigt att förbundets hemsida håller en hög 

standard och att de  funktioner hemsidan har är 

ändamålsenliga.

Väsentliga händelser under året
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Organisation

Medlemmar

Den 31 december 2016 hade Celiakiförbundet 

totalt 24 514 medlemmar. Ser man över den 

senaste tioårsperioden är det ett stabilt 

medlemsantal. Detta trots en allmän trend i 

föreningsvärlden med vikande medlemssiffror. 

Majoriteten av förbundets medlemmar har 

diagnosen celiaki (93 procent).

Läns- och lokalföreningar

Förbundet har 18 (20) länsföreningar och åtta 

lokalföreningar som är aktiva. Föreningarna 

anordnar olika typer av aktiviteter för 

medlemmarna. 

En utbildningshelg för nya förtroendevalda 

genomfördes i Stockholm i oktober. 

 Under året har 29 nyhetsbrev med information 

skickats till medlemmar. Av dessa har 15 har vänt 

sig enbart till de medlemmar som är 

förtroendevalda. 

Ett månadsbrev har skickats ut till de förtroende-

valda med information om planerade och 

genomförda aktiviteter från förbundskansliet. 

Brev med information från generalsekreteraren 

med information om förbundets verksamhet har 

skickats till alla ordföranden i läns - och 

lokalföreningarna under året. 

Förbundskansliet har också skickat information 

till föreningarna via det digitala verktyget 

MyNewsdesk . Informationen har i första hand 

rört omvärldsbevakning och forskningsnyheter 

inom förbundets ämnesområden. Förhoppningen 

är att detta kan vara till hjälp för föreningarna i 

arbetet som kunskapsförmedlare.

 På celiaki.se/fortroendevald finns det, förutom 

aktuell information om förbundet, hjälpmedel till 

alla engagerade i förbundet, till exempel 

lathundar till hemsidans publiceringsverktyg. Alla 

som är verksamverksamma i läns- och 

lokalföreningar uppmuntras att bidra med 

innehåll till hemsidan celiaki.se och varje förening 

har en egen avdelning och evenemangskalender.

Anställda

Fem personer arbetade heltid centralt för 

förbundet, på förbundskansliet i Stockholm. 

Arbetet leds av generalsekreteraren. Under  

året har arbetet med att lyfta aktiviteter kring 

förbundets 90-konto och insamling förstärkts, 

och en projektanställning har tillskapats för  

detta ändamål från augusti 2016. En 

administrativ tjänst har tagits bort då det inte 

längre fanns arbets uppgifter för denna tjänst. 

Detta har förhandlats med facket och godkänts 

av alla parter. 

Chefredaktören för medlemstidningen 

CeliakiForum är frilansjournalist och gör tidningen 

på uppdrag av förbundsstyrelsen. Förbundets 

ekonomifunktion vilket även inkluderar 

lönehantering sköts av DKR AB . Licensierings-

arbetet handhas av konsult Buddha Marketing 
Communication, på uppdrag av förbundet.

Framtida utveckling

Förbundsstyrelsen har diskuterat en långsiktig, 

hållbar ekonomisk tillväxt och hur förbundet kan 

uppnå en sådan på bästa sätt. Detta gäller både 

hur förbundet kan få ett större inflöde av medel 

och hur förbundet ska fördela befintliga medel  

så att förbundet kan möta de av medlemmarna 

uttryckta målen med verksamheten. En svårighet 

som påtalats i översynen av stadgarna är att 

förbundet företräder diagnosgrupper som även 

Astma och Allergiförbundet företräder, detta är 

långsiktigt inte hållbart. 

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett nytt 

stadgeförslag. Stadgarna har varit ute på remiss. 

 En rapportmall har skickats ut till alla föreningar 

för ekonomisk redovisning och verksamhet, som 

ett led i att uppfylla på förbundet ställda krav från 

förbundets revisorer. Detta har resulterat i en 

tydlighet för alla parter. 

Styrelsen har tagit fram en rapportmall där 

föreningarna ska fylla i uppgifter om sin 

verksamhet. Det ger en strukturerad 

dokumentation som underlättar både vid 

föreningarnas och förbundets revisioner. 
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Förbundsstyrelsen har tagit fram en samman-

ställning över beslutade förutsättningar och 

kriterier som stadgarna och förbunds stämman 

beslutat om på tidigare årsstämmor gällande för 

föreningar som ska få ekonomiska medel 

utbetalade från förbundet. 

 Förbundets ekonomi och budget är i balans. Det 

finns medel på ett projektkonto för tidsbestämda 

projekt som ska användas utöver den basbudget 

som läggs fram på årsstämman. Beslut om 

ansvaret för användandet av medel på detta 

projektkonto bör stämman ge sittande styrelse 

ansvar för. 

Förvaltning

 Svenska Celiakiförbundet är en ideell förening, 

som styrs genom representativ demokrati. 

Förbundets  högsta beslutande organ är 

förbundsstämman. Varje länsförening inom 

förbundet (samt  ungdomsförbundet SCUF) 

utser ombud som på förbundsstämman röstar 

och därigenom fattar beslut  om förbundets 

verksamhet och organisation, samt röstar fram 

vilka personer som ska sitta i  förbundsstyrelsen.

 Svenska Celiakiförbundet håller stämma varje år, 

stämman är förbundets högsta beslutande organ  

och beslutar om verksamhetsplan och budget för 

innevarande år samt väljer styrelse,  

styrelseordförande och valberedning samt 

revisorer. Styrelseordförande väljs på ett år samt 

styrelse  väljs att sitta växelvis på två år i taget. 

Förbundsstyrelsen träffas vid minst sex tillfällen 

per år för att  besluta om verksamheten.  Högsta 

tjänsteman inom Svenska Celiakiförbundet är 

generalsekreteraren  som ansvarar för förbundets 

kansli, beläget i Stockholm.

Förbundets intäkter 

Svenska Celiakiförbundet finansieras i huvudsak 

av medlemsavgifter och statsbidrag. Utöver detta 

har förbundet intäkter i form av annonsering, 

försäljning av trycksaker och licensavgifter. 

Utveckling av företagets verksamhet,  
resultat och ställning 

Belopp i Tkr

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Verksamhetsintäkter 12 205 11 135 10 851 10 080

Resultat efter finansiella 

poster
1 122 -575 74 816

Balansomslutning 14 844 13 625 13 615 13 492

Soliditet % 66,4 64,5 68,8 69,6
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Eget kapital
Fond- 

avsättningar
Balanserat 

Resultat
Årets  

Resultat
Ändamåls-

bestämda medel
Total

Ingående balans 2	964	989 2	134	079 -329	689 4	016	105 8	785	484

Ändamålsbestämd  

av givaren
   457	464 457	464

Beviljade  

forskningsanslag
   -532	000 -532	000

Disposition enl 

stämman
 -329	689 329	689   

Årets resultat   1	152	001  1	152	001

Utgående balans 2 964 989 1 804 390 1 152 001 3 941 569 9 862 949

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Till förbundets disposition står följande vinstmedel: Belopp i kr

Projektfond 2	964	989

Balanserat resultat 1	804	390

Årets resultat 1	152	001

Totalt 5 921 380

Disponeras för  

Projektfond 2	964	989

Balanseras i ny räkning 2	956	391

Summa 5 921 380

Vad	beträffar	resultat	och	ställning	i	övrigt,	hänvisas	till	efterföljande	resultat-	och	balansräkning	
med tillhörande noter.
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Resultaträkning

	 	 2016-01-01	-	 2015-01-01	-
Belopp i kr Not	 2016-12-31	 2015-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter	 	 4	873	105	 4	732	085
Gåvor	 3	 457	465	 54	210
Bidrag 3	 4	233	109	 4	166	592
Nettoomsättning	 	 2	641	025	 2	182	486

Summa verksamhetsintäkter	 	 12	204	704	 11	135	373

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader	 4,5,6	 -11	015	461	 -10	939	461
Administrationskostnader	 	 -615	165	 -799	283

Verksamhetsresultat	 	 574	078	 -603	371

Resultat från finansiella investeringar
Resultat	från	övriga	värdepapper	och	fordringar	
som	är	anläggningstillgångar	 7	 549	590	 29	500
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 	 293	 511
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 -1	873	 -2	119

Resultat efter finansiella poster	 	 1	122	088	 -575	479

Skatt	på	årets	resultat	 8	 -44	623	
Resultat efter fördelning	 	 1	077	465	 -575	479

Ändamålsbestämda	medel	 	 74	536	 245	790

Årets resultat	 	 1	152	001	 -329	689
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Balansräkning

Belopp i kr Not	 2016-12-31	 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 9	 162	516	 233	671 
	 	 162	516	 233	671

 
Finansiella anläggningstillgångar   

Andra	långfristiga	värdepapper	 10	 4	745	027	 4	724	608
Andra	långfristiga	fordringar	 11	 149	500	 149	500
	 	 4	894	527	 4	874	108

Summa anläggningstillgångar	 	 5	057	043	 5	107	779

Omsättningstillgångar

Varulager m.m   

Färdiga	varor	och	handelsvaror	 	 57	968	 91	825 
	 	 57	968	 91	825

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar	 	 386	166	 239	365	
Övriga	fordringar	 	 121	100	 94	316
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13	 222	719	 251	780
	 	 729	985	 585	461	
   
Kortfristiga placeringar 12	

Övriga	kortfristiga	placeringar	 	 3	413	157	 3	415	507
	 	 3	413	157	 3	415	507

Kassa och bank	 	 5	586	276	 4	424	015
Summa omsättningstillgångar	 	 9	787	386	 8	516	808

    SUMMA TILLGÅNGAR	 	 14	844	429	 13	624	587
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Balansräkning

Belopp i kr Not	 2016-12-31	 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Fritt eget kapital  

Fondavsättningar	 	 2	964	989	 2	964	989						

Balanserat	kapital	 	 2	956	391	 1	804	390

Ändamålsbestämda	medel	 	 3	941	569	 4	016	105

  

Summa eget kapital	 	 9	862	949	 8	785	484

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	 	 285	254	 355	915

Skatteskulder	 	 78	209	 52	393

Skulder	avseende	beslutade,	ej	utbetalda	bidrag	 	 200	000	 -

Övriga	kortfristiga	skulder	 	 172	759	 176	310

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14	 4	245	258	 4	254	485

	 	 4	981	480	 4	839	103

    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 	 14	844	429	 13	624	587
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Kassaflödesanalys  
  2016-01-01- 2015-01-01-
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31
  
Den löpande verksamheten    
Resultat	efter	finansiella	poster	 1	122	088	 -575	479
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet,	m.m.							1	 -423	211	 150	678
 
		 698	877	 -424	801
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 698 877 -424 801
förändringar av rörelsekapital    
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning	(+)	av	varulager	 33	857	 -31	192
Ökning(-)/Minskning	(+)	av	rörelsefordringar	 -144	524	 304	076
Ökning(+)/Minskning	(-)	av	rörelseskulder	 97	754	 585	029
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 685 964 433 112
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 -	 -40	725	
Förvärv	av	finansiella	tillgångar	och	kortfristiga	placeringar	 -4	745	027	 -109	267
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 745 027 -149 992
     
Finansieringsverksamheten
Försäljning	av	värdepapper	 5	221	324	 -	
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 221 324 -
     
  
Årets kassaflöde 1 162 261 283 120
Likvida medel vid årets början 4 424 015 4 140 895
  
Likvida medel vid årets slut 5 586 276 4 424 015

  

Not 1 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

 2016-12-31 2015-12-31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.    
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar	 71	155	 70	911
Nedskrivningar	av	finansiella	tillgångar	 2	350	 79	767
Rearesultat	försäljning	av	värdepapper	 -496	716	
   
 -423 211 150 678
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Noter

Not 2  Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens	
allmänna	råd	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3)	och	FRII:s	styrande	
riktlinjer	för	årsredovisning.	Principerna	är	oförändrade	jämfört	med	tidigare	år.	

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	utifrån	anskaffningsvärden	om	inget	annat	
anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	
avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	
den	förväntade	förbrukningen	av	tillgångens	framtida	ekonomiska	fördelar.	Avskrivningen	 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.                
                    
Hänsyn	har	tagits	till	beräknat	restvärde,	fastställt	vid	anskaffningstillfället	i	då	rådande	prisnivå.

Materiella anläggningstillgångar År
 
Inventarier, verktyg och installationer 5
 

Varulager
Varulagret	är	upptaget	till	det	lägsta	av	anskaffningsvärdet	och	nettoförsäljningsvärdet.	Därvid	
har	inkuransrisk	beaktats.	Anskaffningsvärdet	beräknas	enligt	först	in-	först	ut-	principen.

Not 3  Gåvor och bidrag

 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
    
Gåvor	 457	465	 54	210
Bidrag	 4	233	109	 4	166	592



SID 53  |  FÖRBUNDSSTÄMMA 2017  |  13 - 14 MAJ

Not 4   Anställda och personalkostnader

 2016-01-01-  2015-01-01-
Medelantalet anställda 2016-12-31 Varav män 2015-12-31  Varav män

Sverige	 5	 1	 5	 1

Totalt 5 1 5 1
    

Styrelsen bestod under 2016 av 7 (7) ledamöter varav 2 (4) män. Ledande befattningshavare 

bestod av 1 (1) generalsekreterare som var kvinna.

Löner och andra ersättningar samt sociala 	 2016-01-01-	 2015-01-01-
kostnader, inklusive pensionskostnader	 2016-12-31	 2015-12-31 

Styrelse	och	generalsekreterare	 856	913	 802	141
Löner	och	andra	ersättningar:	 1	394	954	 1	267	110
Sociala kostnader 872 533 922 420

(varav pensionskostnader) 138 442 215 964

Not 5  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

 2016-01-01- 2015-01-01-
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 2016-12-31 2015-12-31
    
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 71	155	 70	911
	 71	155	 70	911 
 
Totalt 71 155 70 911

Not 6  Operationell leasing - leasetagare
Förbundet leasar framförallt kontorslokaler och kontorsutrustning. Hyreskontraktet för lokaler 
löper till och med 30 september 2018.

 20160101 20150101
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal 20161231 20151231
    
Räkenskapsårets	kostnadsförda	leasingavgifter	 560	292	 698	443

Framtida lesingavgifter förfaller enligt följande;  
Inom ett år 414	014	 498	641
Mellan	ett	och	fem	år	 292	437	 695	621
Senare	än	fem	år	 -	 -
 706 451 1 194 262
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Not 7  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar

 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
    
Utdelningar	 55	224	 109	267
Resultat	värdepapper	 496	716	 -
Nedskrivningar	och	återförda	nedskrivningar	 -2	350	 -79	767

Summa 549 590 29 500

Not 8  Skatt på årets resultat

Föreningens skattekostnad avser licensverksamheten som är skattepliktig näringsverksamhet. 

Föreningens övriga verksamhet är inte skattepliktig.

Not 9  Inventarier, verktyg och installationer
 
 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
-Vid årets början 579 790 539 065

-Nyanskaffningar   40 725

 579 790 579 790

Ackumulerade avskrivningar  
-Vid årets början -346	119	 -275	208
-Årets	avskrivning	 -71	155	 -70	911

	 -417	274	 -346	119

Redovisat värde vid årets slut 162 516 233 671
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Not 10  Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid	årets	början	 4	724	608	 4	696	678
-Tillkommande	tillgångar	 4	745	027	 1	223	051
-Avgående	tillgångar	 -4	724	608	 -1	195	121

Redovisat värde vid årets slut 4 745 027 4 724 608

Not 11  Andra långfristiga fordringar

 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 149 500 149 500

Redovisat värde vid årets slut 149 500 149 500

Not 12  Kortfristiga placeringar

 Redovisat värde Marknadsvärde

Penningmarknad MEGA 3 413 157 3 413 157

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 20161231 20151231

Förutbetalda	lokalhyror	 95	701	 95	993
Övriga	interimsfordringar	 127	018	 155	787
 
 222 719 251 780
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Not 14  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2016-12-31 2015-12-31

Upplupen	semester	och	kompskulder	 231	297	 213	753
Förutbetalda	medlemsavgifter	 3	202	950	 3	425	400
Upplupna	kostnader	och	revisionsarvode	 811	011	 615	332

 4 245 258 4 254 485

Not 15  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga	väsentliga	händelser	har	skett	efter	räkenskapsårets	utgång.

Not 16  Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala	tillgångar.
 
Soliditet:
(Totalt	eget	kapital	+	78	%	av	obeskattade	reserver)	/	Totala	tillgångar.
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Underskrifter
Stockholm den 10 mars 2017

Britta Nilsson Lundmark Jonas Gombrii
Ordförande  

Margareta Elding-Pontén  Madeleine Hedberg

Carole Lindmark Ryan Korsbakke

Mekto Ganic

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	den	17	mars	2017

  
Anita Deurell Conny Boman
Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Svenska Celiakiförbundet, org.nr 802010-4504

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Celiakiförbundet för räkenskapsåret 2016. Enligt 

vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån  

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter  

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 

kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Svenska Celiakiförbundet för räkenskapsåret 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 17 mars 2017

Anita Deurell                                 Conny Boman 

Auktoriserad
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ARVODESFÖRSLAG - FRÅN 
VALBEREDNINGEN 2017
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2017
  
Styrelsemöten fasta  5st
Styrelsemöten telefon    6st           

Prisbasbelopp (ppb)  44 800 kr  
Per sammanträde på plats/dag  527 kr  (1/85 av ppb) 85
Per sammanträde telefon  689 kr (1/65 av ppb ) 65
Evenemang/projekt	 	 180	kr/h		 och		max	i	8h	 1440	kr/dag
Logi  Faktisk kostnad ersätts 
Resor  Faktisk kostnad ersätts
Traktamente  Enligt skatteverkets regler  
 
    
 

 

% Årsarvode

Ers. fysiska

möten Telefonmöten Total

Ordförande 55 24640	 2635	 4135	 31411 

Vice Ordf. 35 15680	 2635	 4135	 22451 

Ledamot	1 25 11200	 2635	 4135	 17971 

Ledamot	2 25 11200	 2635	 4135	 17971 

Ledamot	3 25 11200	 2635	 4135	 17971 

Ledamot	4 25 11200	 2635	 4135	 17971 

Ledamot	5 25 11200	 2635	 4135	 17971 

Evenemang/projekt	 
(max	14dgr/år)

20160	 20160 

Valberedning 10 4480	 4480 

Valberedning 10 4480	 4480 

Valberedning 10 4480	 4480 

Revisorer

Auktoriserade 0 0	 0 

Ej	auktoriserade 8 3584	 1581	 5165 

Total 113344 40188 28948 182480 

Telefonmöten kortare än 1 timme ersätts inte.

För	att	ersättas	för	deltagande	vid	evenemang/projekt	måste	förbundsstyrelsen	beslutat	om	aktiviteten.

Förlorad	arbetsinkomst	ersätts	med	max	180	kr/h	i	högst	8h	per	dag	(180*8=1440kr).	

För	att	få	ersättning	skall	intyg	från	arbetsgivare	på	den	förlorade	arbetsinkomsten	lämnas	till	förbundet.

Ersättningen gäller alla förtroendevalda, utom de auktoriserade revisorerna som lyfter sin ordinarie lön under uppdraget.

För	att	erhålla	helt	årsarvode	i	förbundsstyrelsen	ska	ledamoten	deltagit	i	mer	än	75%	av	mötena.		Årsarvodet	ska	täcka	

merkostnader	för	förtroendeuppdragen	så	som	data,	mobil,	porto	mm,	och	utbetalas	vid	två	tillfällen;	hälften	i	december	och	

resterande	efter	varje	årsstämma.	Upphör	uppdraget	i	förtid	utbetalas	intjänat	arvode	efter	ordinarie	årsstämma.

Logi	och	reseersättning	gäller	bara	om	man	följer	SCF	reglemente,	kontakta	kansliet	för	rådgivning	av	boende.	

Valberedningen	fick	uppdraget	att	se	över	ersättningarna	och	arvodena,	utifrån	punkten	faktisk	förlorad	arbetsförtjänst.

Vår	bedömning	är	att	det	är	lättare	att	behålla	en	max	ersättning	på	180	kr/tim	i	max	8	tim/dag,	än	faktisk	förlorad	förtjänst,	

då	det	skulle	administrativt	bli	mer	komplicerat.	Vår	utgångspunkt	är	att	våra	förtroendevalda	är	ärliga	människor	och	inte	vill	

sko	sig	på	förbundets	bekostnad.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL 
MEDLEMSAVGIFT OCH FÖRENINGSBIDRAG
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Förbundsstyrelsens förslag till medlems- och 
föreningsbidrag

De förenings- respektive medlemsbidrag som förbundsstämman beslutar om visst år utbetalas nästkommande 

år. De medlemsbidrag som beslutas av förbundsstämman 2017 avser verksamhetsåret 2017, och betalas ut 

under 2018. Medlemsbidraget består av ett föreningsbidrag och ett medlemsbaserat bidrag.

Förbundsstyrelsen föreslår att villkor för utbetalning av bidragen är att förbundets kansli fått in de 

handlingar som krävs för att bidragen ska kunna utbetalas och som återfinns på förbundets hemsida. 

Förutom kraven som ställts av förbundsstämman gäller enligt förbundets stadgar att medlemsbidrag 

utbetalas till läns- och lokalföreningar som har en enligt sina stadgar fungerande styrelse och godkänd 
revision. Detta gäller för utbetalning av både grundbidrag och medlemsbidrag.

För utbetalning av medlemsbaserat bidrag föreslår Förbundsstyrelsen att de krav på medlemsverksamhet 

som förbundsstämman 2015 och 2016 beslutat fortsatt gäller oförändrat, dessa är följande:  

Medlemsbaserat bidrag utbetalas 

-  till förening som har verksamhet som gynnar de enskilda medlemmarna och som 

är attraktiva för alla åldrar, och 

-  där föreningen har subventionerade aktiviteter som återrapporteras till förbundet i föreningens årsberättelse. 

Förslag om föreningsbidrag (grundbidrag)

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar om föreningsbidrag om oförändrat  

5 000 kronor till varje länsförening och 3 000 kr till varje lokalförening. SCUF föreslås inte erhålla  

något föreningsbidrag eftersom SCUF söker och erhåller statsbidrag.

Förslag om medlemsbaserat bidrag

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar om ett medlemsbaserat bidrag om tio (10) 

kronor per medlem (både huvudmedlem och familjemedlem). För medlem i förening som även är medlem 

i SCUF betalas endast ett (1) medlemsbidrag ut per medlem, bidrag utbetalas i de fallen endast till SCUF 

och inte till den andra föreningen. För medlem, som tillhör både en läns- och lokalförening, utbetalas 

bidraget till lokalföreningen.

Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsbaserat bidrag utbetalas, enligt oförändrade kriterier utöver vad 

som anges i stadgarna, dvs. Medlemsbaserat bidrag utbetalas 

-  till förening som har verksamhet som gynnar de enskilda medlemmarna och som är attraktiva för alla 
åldrar, och 

-  där föreningen har subventionerade aktiviteter som återrapporteras till förbundet i föreningens årsberättelse. 

Förslag om reservation av vissa medel

Förslaget om medlemsbidrag innebär att ett lägre medlemsbaserat bidrag utbetalas än vad som beslutades av 

förbundsstämman 2016. Det bör i sammanhanget noteras att Förbundsstyrelsen föreslår att mellanskillnaden 

reserveras till viss användning (avsättning till pott för aktiviteter hos LLF och föreningskoordinator).

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2018; 250 kr för medlem och 50 kr för 

familjemedlem.

Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift
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BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS 
OCH REVISORERNAS FÖRSLAG
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Förbundsstyrelsens förslag 2017 att avsätta medel till 
projektet ”Eating out project” ur projektfonden 

Förbundsstyrelsens förslag till reservation  
av vissa medel 

I förbundets projektfond finns för närvarande 2.964.989 kronor. Dessa används idag inte i något projekt 

och bidrar således inte till verksamheten eller medlemsnyttan. 

Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsstämman beslutar att högst 1 800 000 kronor av de medel som 

för närvarande finns avsatta i förbundets projektfond tillåts tas i anspråk genom genomförande av ett 

projekt kallat ”Eating Out Project”, utöver budgeterade kostnader. 

Förbundsstyrelsens genomförda medlemsundersökning visar tydligt att våra medlemmar efterfrågar stöd 

i vardagen, framförallt genom att kunna äta säkert på restaurang. 

Projektet skulle sammanfalla med motsvarande projekt med samma namn och innehåll som för närvarande 

bedrivs på initiativ från AOECS, där flera länder har startat och genomför detta. Projektet anpassas 

individuellt för respektive förbund och drivs av förbundet självt, men det innebär åtgärder som utbildning 

och licensiering av restauranger, stöd av märkning på restaurang, i samarbete främst med de licensierade 

företagen som SCF har en upparbetad och god relation till. Projektet syftar också till att synliggöra att det 

går att äta gott och säkert vid olika evenemang. 

Projektets närmare utformning bestäms av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen föreslår i förslaget om medlemsbidrag att ett lägre belopp av medlemsbaserat bidrag 

betalas ut än vad 2016 års förbundsstämma beslutade. 

För det fall förbundsstämmans beslut om medlemsbidrag innebär att ett lägre belopp per medlem betalas 

ut än vad som beslutades vid förbundsstämman 2016, föreslår förbundsstyrelsen att förbundsstämman 

beslutar att belopp motsvarande mellanskillnaden ska reserveras för ett visst ändamål och disponeras 

enligt följande. 

De första 300 000 kronorna av beloppet avsätts till en pott för aktiviteter hos läns- och lokalföreningarna 

inom ramen för deras verksamhet. Denna del utbetalas av förbundsstyrelsen till respektive förening  

efter begäran.

Återstående belopp används till att anställa eller på konsultbasis anlita en föreningskoordinator alternativt 

ytterligare en ombudsman att företräda förbundet, med särskilt uppdrag att koordinera samarbete mellan 

förbundet och läns- och lokalföreningarna, samt samarbete mellan läns- och lokalföreningarna. 

Eftersom beslut om medlemsbidrag som fattas 2017 betalas ut år 2018 kommer reservationen kunna göras 

först i 2018 års budget.
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MOTIONER OCH YTTRANDEN
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Motion 1

MOTION TILL SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDETS STÄMMA 13-14 MAJ 2017 
Uddevalla den 21 januari 2017

Medlemsavgifter

Bakgrund:

I dag fastställs förbundets medlemsavgifter av förbundsstämman. Del av medlemsavgiften som 

medlem betalar till förbundet betalas ut av förbundet till Celiakiföreningarna som medlemsbidrag 

efter och enligt beslut av förbundsstämman.

Förslag:

Jag föreslår att detta ändras till att hela medlemsavgiften går direkt till lokalföreningarna. 

På lokalföreningens årsmöte beslutas sedan hur mycket som ska betalas till förbundet.

Min motivering till denna diametrala förändring är att det är vi på lokal nivå som möter 

medlemmarna och det är här vi har möjlighet att hjälpa dem i första hand. Förbundets arbete med 

att arbeta gentemot myndigheter, samarbeta med forskare, synas i media för att få ut budskapet 

om vad celiaki är, driva kansliet mm är självklart fortsatt viktigt. Om pengarna som betalas från de 

olika lokalföreningarna inte anses räcka så föreslår jag att FS själva äskar de pengar som behövs.

Förslag på beslut:

Jag föreslår förbundsstämman besluta enligt mitt förslag ovan: 

Jag föreslår hela medlemsavgiften går direkt till lokalföreningarna.

Jonas Josefsson 

Medlem
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Förbundsstyrelsens yttrande

Enligt förbundets stadgar § 3 och motsvarande paragraf i läns- och lokalföreningarnas stadgar, 

betalas medlemsavgift endast till förbundet. För att besluta enligt motionen krävs därför att 

stadgarna ändras. Ändring av förbundets stadgar beslutas på två förbundsstämmor med enkel 

majoritet. Varken förbundsstyrelsen eller 2017 års stämma kan alltså besluta att bifalla motionen 

utan att bryta mot förbundets stadgar. Ett beslut att bifalla motionen skulle därför inte vara giltigt. 

Varje person som blir medlem i förbundet blir också automatiskt medlem i en läns- eller 

lokalförening. Var och en av våra medlemmar är alltså medlem i två associationer, varav den ena är 

den aktuella föreningen och den andra är förbundet. Förbundet har därmed lika stor möjlighet att 

möta sina medlemmar direkt som de anslutna föreningarna. Detta sker bland annat genom 

medlemstidningen, medlemsundersökningar, direktkontakter per telefon, e-post, hemsidans 

information och möjlighet till kontakt med dietist via densamma, och kontaktutbyte via sociala 

medier. 

Förbundets verksamhet är beroende av att dess medlemsavgifter betalas direkt till förbundet. Ett 

system enligt motionärens förslag skulle medföra omfattande administration och kostnad hos 

föreningarna. Förbundet skulle inte heller kunna få något statsbidrag med ett system enligt 

motionen. Förbundets förutsägbarhet i och möjlighet att betala fasta kostnader, löner, hyra m.m. är 

också beroende av att förbundet självt har möjlighet att besluta om sina medlemsavgifter.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsstämman beslutar avslå motionen.

Kompletterande kommentar

Utöver de skäl som anges ovan anser förbundsstyrelsen att det är naturligt att en medlem i en 

förening betalar medlemsavgift direkt till den, enligt vad som beslutas av föreningens högsta 

beslutande organ, dvs. årsmötet eller förbundsstämman. 

Till 2017 års förbundsstämma har förbundsstyrelsen lagt fram ett förslag till stadgeändring. 

Förbundsstyrelsen har då uppmärksammat att läns- och lokalföreningarna enligt nuvarande 

stadgar inte har möjlighet att ta ut egna medlemsavgifter. I förbundsstyrelsens förslag till nya 

stadgar ges därför de anslutna föreningarna möjlighet att fritt och själva besluta om sådana. 
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Motion 2

MOTION: 2017-01-31

Motion till förbundsstämman 2017-05-13—14 

Medlemsavgift, förändring

I nuvarande medlemskap i Svenska Celiakiförbundet ingår medlemsavgift inklusive 

medlemstidningen Celiakiforum, till en summa av 250 kronor för huvudmedlem.

Undertecknade föreslår en förändring av medlemsavgiften, där medlemmen kommer att få 
möjlighet att välja enligt nedanstående alternativ.

1. Medlemsavgift utan tidning (reducerad avgift)

2. Medlemsavgift med tidning

I praktiken borde detta kunna lösa mycket enkelt med att varje medlem markerar med ett x i en 

ruta om medlemmen väljer alternativ 1 eller 2 enligt ovan.

Motiveringen till föreslagen förändring är:

• ć Det finns medlemmar idag som genom att betala sin medlemsavgift stödjer förbundet och 

anser att de är nöjda med det, de behöver ingen medlemstidning

• ć Medlemmar hämtar idag sin information via hemsidor och internet

• ć I ett transparant förbund bör det finnas en möjlighet för en enskild medlem att välja alternativ 

av medlemspaket (medlemsavgift)

Undertecknade anser att denna förändring är enkel att verkställa och vi ser även en 

kostnadsbesparing.

Blekinge som ovan

Marita Ringberg  

Medlem Svenska 

Celiakiförbundet 

Annelie Ahmt  

Medlem Svenska 

Celiakiförbundet 

Ann-Kristin Ek 

Medlem Svenska 

Celiakiförbundet
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Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstämman 2016 har beslutat om en medlemsavgift på 250 kronor per medlem. I denna 

avgift ingår medlemstidningen CeliakiForum. Tidningen är momsbefriad om den utges med minst 

fyra nummer per år, enligt Skatteverkets krav på Periodiska organisationstidskrifter för ideella 

föreningar.

Antalet tryckta exemplar påverkar kostnaden per nummer av CeliakiForum. Om färre exemplar 

trycks, blir kostnaden per tidning högre. En mindre utgåva ger därmed inte en motsvarande lägre 

kostnad per tidning. Däremot skulle färre utskick av tidningen medföra en minskad portokostnad.

Tidningen finns även att läsa digitalt för alla medlemmar på Svenska Celiakiförbundets hemsida. 

Idag finns det medlemmar, som har valt att inte få tidningen i pappersformat. De kan i stället läsa 

den digitalt via hemsidan. Möjligheten att välja bort papperstidningen finns alltså redan idag för 

alla medlemmar utan reduktion av medlemsavgiften eftersom de fortfarande har tillgång till 

tidningen digitalt.

Att fråga alla medlemmar om de vill ha papperstidningen eller inte skulle medföra ett 

administrativt arbete och en merkostnad. Om en medlem skulle välja bort tidningen för att få en 

lägre medlemsavgift, borde rimligtvis möjligheten att läsa tidningen digitalt också tas bort. Det 

skulle innebära olika lösenord för olika medlemmar, vilket ytterligare skulle försvåra 

administrationen. 

Att medlemmar idag hämtar sin information via hemsidor och internet, sociala medier och andra 

kanaler är ett faktum. Där kan det dock vara svårt att sålla bort felaktig information, personliga 

åsikter och olika gruppers specialregler och -tolkningar av vad som gäller. Där går det naturligtvis 

inte heller att hitta texterna och artiklarna i CeliakiForum. 

CeliakiForum är skriven specifikt för Svenska Celiakiförbundets målgrupp, och texterna är 

sammansatta och granskade för att tillgodose medlemmarnas intressen. Förbundsstyrelsen anser 

att tidningen CeliakiForum är viktig för våra medlemmar, eftersom den ger löpande fortbildning 

och information om vad som händer och därmed är till alla medlemmars gagn. Att vår 

medlemstidning ingår i medlemsavgiften ser förbundsstyrelsen som en självklar tjänst för 

medlemmarna. Till detta kommer värdet för förbundet att via medlemstidningen kommunicera 

direkt och i pappersformat till så många medlemmar som möjligt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att avslå motionen.
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Motion 3

Bättre ekonomisk redovisning
Vi ser idag inte vars pengarna används och vars man kommer behöva pengar under kommande 

period

Vi vill ha en tydligare och mer omfattande redovisning av ekonomin i förbundet för att synliggöra 

det ekomoniska läget. En uppställning som gör förbundstämman uppmärksam på vad som kostar 

och vars man skulle behöva skjuta till mer pengar för att förbunden skall kunna göra så stor 

medlemssnytta som möjligt. I dagsläget får förbundstämman bara veta att pengarna går åt och att 

förbundstyrelsen med Gs:n önskar mer pengar. Detta skulle öka förståelsen och lättare motivera 

förbundsstyrelen att hjälpa till med pengar och kunna motivera förhöjning av medlemsavgifterna. 

Det skulle även kunna på ett enklare sätt få förbundsstämman att ta ett beslut att önska extra 

ekonomiskt stöd till specifika ändamål som förbundstyrelsen utför.

Vi föreslår att Förbundsstämman beslutar att den ekonomiska redovisningen skall vara tydligare så 

man ser vars pengarna används.

Västrerbottens Celiakiförening 

Vice ord Leif Högbom 

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att det ekonomiska läget i förbundet ska vara 

synliggjort. Det gäller även för det ekonomiska läget i förbundets anslutna läns- och 

lokalföreningar, vilket bör redovisas öppet i syfte att få ett transparent förbund och verka för att 

pengarna används till att skapa största möjliga medlemsnytta. 

Förbundets årsredovisning upprättas enligt tillämpligt regelverk och god redovisningssed och 

granskas av en auktoriserad revisor. Eftersom förbundet har ett 90-konto och årligen söker 

statsbidrag tillkommer ytterligare granskningar. Årsredovisningen offentliggörs på förbundets 

hemsida och skickas ut till förtroendevalda som del av stämmomaterialet inför förbundsstämman. 

Förbundsstyrelsen anser att ekonomin är tillgänglig och väl genomlyst.

Förbundets generalsekreterare finns också tillgänglig för att svara på frågor om ekonomin både via 

telefon och e-post under hela verksamhetsåret. Möjlighet till kontakt och informationsutbyte finns 

året om, inte bara inför stämman.

Motionen innehåller inte något närmare yrkande om hur motionären önskar redovisningen 

tydliggjord. För att närmare åskådliggöra förbundets intäkter och kostnader har förbundsstyrelsen 

inför stämman 2017 tagit med ytterligare information om ekonomin och dess intäkts- och 

kostnadsposter i stämmohandlingarna jämfört med tidigare år. Tid för redovisning av ekonomin har 

också avsatts på stämman.

Förbundsstyrelsen anser att motionen därmed är besvarad och föreslår att förbundsstämman i 
övrigt beslutar avslå motionen.
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Motion 4

Alternativ/komplettering till kostnadsersättningen
I dagsläget finns det en möjlighet att söka handikappersättning på våran diagnos från 

försäkringskassan. Där tas vår ansökan emot men den avslås systematiskt eftersom då 

Försäkringskassan ser vad konsumentverket anser att fördyringen att leva med celiaki kostar. Enligt 

konsumetverket så kostar det endast ca 3000 kr per år och därför får vi ej ersättning. Du måste ha 

en fördyring på minst 12 626kr per år. Då Celiakiförbundets tidigare undersökning sade att 

fördyringen skulle vara ca 80% för att få ersättning skulle förbundet göra en ny sammanställning. 

Helst göra den tillsammans med Konsumetverket eller påverka konsumentverket så vi kan få 

ersättning via försäkringskassan. Detta skulle dessutom bli lika över hela landet.

Vi föreslår att Förbundsstämman beslutar att förbundet gör en ny analys på merkostnaden att leva 

med celiaki gentemot "friska"

Västerbottens Celiakiförening  

Vice ord Leif Högbom

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen tog hösten 2015 beslutet att förbundet ska upprätta en strategisk plan för 

arbetet med merkostnadsersättningen. Under 2017 fortsätter förbundet att utvecklas och 

förstärkas, med rätt kompetens. Förbundskansliet kommer att förstärkas med en heltidsanställd 

ombudsman under våren 2017. Denna person kommer att företräda medlemmarna intressepolitiskt, 

och merkostnadsersättningen kommer här att vara en viktig arbetsuppgift.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att bifalla motionen.
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BUDGET 2017
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Sammanfattande budget 2017  
(Belopp i tkr)

 
Intäkter 
Medlemsavgifter	 4800

Statsbidrag	 4100

Nettoomsättning	not	1	 3200

 

    Summa intäkter 12100

 

Kostnader
Medlemsbidrag	not	2	 1500

Kansli	och	medlemsadministration	 2800

Personalkostnader	 3800

Förtroendevalda	 350

Stämma	 600

Licensiering	 1700

Utbildning	nyvaldahelgen	 100

Celiakiforum	 1100

Översättningskort	not	3	 150

 

    Summa kostnader 12100
 

    RESULTAT 0

Kostnader utanför budget
Eating	out	project	not	4	 -1800
Stipendier ur Forskningsfonden       -600

Not 1  I Nettoomsättning ingår försäljning av trycksaker, annonser, sponsring  

samt licensiering (momspliktig)    

Not 2  Utbetalning av medlemsbidrag 2017 beslutades av förbundsstämman 2016  

  

Not 3  SCF har ansökt om och beviljats verksamhetsstöd från Konsumentverket till 

översättningskort.    

Not 4  Se förbundsstyrelsens förslag att avsätta medel till projektet "Eating out"  

ur projektfonden    
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FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN 2017-2018
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Svenska Celiakiförbundet har som mål att öka kunskapen om förbundet och de diagnoser vi företräder. 

Förbundet finns representerat i hela landet genom läns- och lokalföreningar.

Förbundet har sitt kansli i Stockholm där anställda arbetar med de frågor som verksamhetsplanen anger. 

Förbundet ansvarar för medlemsregister och att dataskyddsförordningen följs. Förbundskansliet ansvarar 

för allmän administration, telefon- och e-post-service till medlemmar och allmänhet, hemsida, sociala 

medier, böcker och trycksaker, tidningen CeliakiForum. 

Förbundets centrala medlemsregister har nu stora behov av att förnyas vilket kommer att genomföras 

under 2017/2018, både med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen och för att förenkla och 

effektivisera förbundets insamlingsarbete. 

Förbundets hemsida är en central informations - och kunskapskälla för både medlemmar och icke 

medlemmar. Här ska alla som behöver kunskap om celiaki och våra andra diagnoser få det. Hemsidan ska 

vara lättnavigerad och ska spegla aktuella händelser inom förbundets område. Det är personal på 

förbundskansliet som förser både hemsidan och sociala medier med aktuell information. Exempelvis finns 

det en gång i månaden informationsbrev på hemsidan som beskriver de viktigaste händelserna som 

genomförts av förbundet under den gångna månaden. Personalens omvärldsbevakning innebär att 

hemsidan uppdateras med allt av intresse.

En del av hemsidan är lösenordskyddad och där finns information för alla förtroendevalda.

Varje förening har sin del på hemsidan och ska här lägga upp information som berör medlemmar i 

respektive läns-och lokalförening. Det är från den gemensamma kalendern som kommande aktiviteter till 

CeliakiForum hämtas.  

Förbundets hemsida kommer under året att utvecklas och förstärkas då antalet besökare ökat med 30 

procent och vi räknar med att denna ökning fortsätter. Hemsidan kommer att under 2018/2019 förnyas för 

att möta de utmaningar som en modern hemsida kräver. Detta är också en väg många blir medlemmar i 

förbundet.

Förbundet är aktivt i sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram är kostnadseffektiva 

kommunikationskanaler som ett modernt ideellt förbund bör finnas tillgängligt på. Via dessa medier 

informerar och interagerar förbundet kring celiaki och våra övriga diagnoser. Vi driver även 

medlemskampanjer via dessa kanaler. 

Förbundet ansvarar för licensiering av det överkorsade axet på glutenfria produkter i Sverige. Detta arbete 

innebär avtalsarbete samt kontroll av producenter och produkter. Målet är att utbudet av kontrollerade 

glutenfria produkter ska öka både i Sverige och i övriga Europa. Under året kommer en databas att köpas 

in, då antalet produkter ökat och administrationen för att kunna hantera alla tester mm kräver detta. 

Information om symbolen ”det överkorsade axet” sker kontinuerligt.

Förbundet kommer att ge ut medlemstidningen CeliakiForum med fyra nummer under året. Tidningen 

kommer att innehålla artiklar om aktuell vetenskap samt råd och tips, recept om mat och bakning och 

berättelser från våra medlemmar samt information från läns- och lokalföreningar och SCUF.

Förbundsstyrelsen tillsammans med kanslipersonal kommer att fortsätta arbeta fram styrdokument för 

hela organisationen under året. Arbetsmiljö och hälsa är ett prioriterat område. Ökad tydlighet och 

förenkling i återrapportering av genomförda aktiviteter ska kvalitetssäkras så att de av Socialstyrelsen 

utbetalade bidragen verkligen kommer medlemmarna till nytta. 

Stadgeöversynen som resulterat i ett stadgeförslag ska läggas fram för beslut på stämman  

2017 samt 2018.

Forskningsfonden ska separeras från förbundets övriga ekonomi och forskningsfonden får egna stadgar 

som även de ska beslutas på stämman 2017 och 2018.

Verksamhetsplan för Svenska Celiakiförbundet 2017/2018
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Förbundet ska arbeta vidare med ett diskussionsmaterial till boken ”Jag har celiaki” samt till häftet ”Celiaki 

– att inte tåla gluten”, så att det finns aktivitetsmaterial för läns – och lokalföreningar att arbeta med. 

Aktivitetsmaterialet kommer att utarbetas under året. Målet med boken och informationsskriften samt 

tillhörande aktivitetsmaterialet är att både barn och vuxna med celiaki och deras anhöriga samt 

skolkökspersonal och förskolepersonal samt restauranger och cafeér ska få ökad kunskap om hur det är 

att leva med celiaki. 

Under 2017 fortsätter förbundet att utvecklas och förstärkas, med rätt kompetens. Förbundskansliet 

kommer att förstärkas med en heltid ombudsman under våren 2017, denna person kommer att företräda 

medlemmarna intressepolitiskt. Förbundsstyrelsen tog hösten 2015 beslutet att förbundet ska upprätta en 

strategisk plan för arbetet med merkostnadsersättningen. 

Förbundsstyrelsen har beslutat initiera projekt Eating Out för att öka kunskapen hos restaurangnäringen 

om förbundet och om att kunna äta säkert ute.

SCF ska vara ett attraktivt förbund som utvecklas utifrån de behov och förväntningar som våra 

medlemmar har. För att säkerställa att vi verkligen vet vad våra medlemmar förväntar sig av sitt förbund 

ska en medlemsundersökning genomföras.

Förbundet ska följa kunskapsläget kring celiaki och glutenfri kost samt det nya kunskapsområdet 

glutenkänslighet genom att ta del av forskningsrapporter samt ha tät kontakt med svenska forskare inom 

området celiaki och delta vid konferenser av vetenskaplig natur.

Förbundet kommer att bevaka forskning inom celiaki och upprätthålla SCFs Vetenskapliga Råd.

Förbundet har ett 90-konto och insamlingsaktiviteter kommer att öka för att säkra inflödet av pengar till 

forskningsfonden. 90-kontot ska fortsätta att marknadsföras. En insamlingskoordinator är anställd och 

arbetar med olika insamlingsformer, och fortsatt insamling från medlemmar och producenter. 

Nyheter för år 2017-2018 är möjligheten för våra medlemmar att spara i Humanfonden och välja Svenska 

Celiakiförbundet som förmånstagare. 

För kunskapsutbyte och nätverksbyggande fortsätter samarbetet främst genom möten med HSO, 

Skolverket, Födoämnesnätverket, Arbetsgruppen för Celiaki inom Barnläkarföreningen samt 

Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet där även Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel 

och Visita deltar.

Förbundet ska samverka med ungdomsförbundet SCUF. 

Förbundet kommer att finnas representerat vid politikerveckan i Almedalen.

Förbundet är arrangör tillsammans med Arbetsgruppen för celiaki inom Barnläkarföreningen för en 

Celiakidag med föreläsningar under hösten 2017. Syftet är att öka kunskapen hos främst läkarna så att en 

snabbare diagnos kan göras för personer med celiaki.

En utbildning för nya förtroendevalda kommer att genomföras under hösten. Denna utbildning kommer 

att vara öppen för alla förtroendevalda. På utbildningen 2016 kom förslaget att denna kurs borde vara 

tillgänglig för övriga förtroendevalda inte bara nyvalda.

Förbundet kommer att delta i det internationella celiakiarbetet inom ramen för AOECS åtaganden. Bland 

annat genom att delta vid det årliga mötet hösten 2017 i Belgrad samt bevaka det vetenskapliga mötet 

ICDS i Delhi.

Aktiviteterna inom verksamhetsplanen kommer i samråd kansli och förbundsstyrelsen att prioriteras i 

förhållanden till tillgängliga resurser och budget. 
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INKOMNA NOMINERINGAR
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Nomineringar 2017

Nomineringar som inkommit till valberedningen senast 1 februari 2017.

Ledamot

Fannie Ek    Hallands län

Valberedning

Claes Simonsson   Västra Götalands län

Monica Eriksson  Jämtlands län

Stefan Sjökvist  Värmlands län

Carin Tjellquist  Skåne län

Valberedningens förslag läggs upp på www.celiaki.se senast sju dagar före stämman.
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VÅRA VÄRDEORD
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Värdeord 

Engagemang 

Vi brinner för samma sak. 

Vårt	intresse	är	genuint,	eftersom	vi	alla	har	personliga	erfarenheter.	

Att	kunna	göra	skillnad	skapar	en	vilja	som	gör	oss	aktiva	och	målmedvetna,	i	arbetet	med	att	
hitta ett botemedel och verka för samma levnadsvillkor som friska. 

Vi	tar	oss	an	uppgifter	med	genuint	intresse	och	ansvaret	att	genomföra	det	vi	vill	uppnå.	
Eftersom	vårt	arbete	är	utvecklande	både	för	oss	själva	och	för	andra,	är	glädje	och	hög	aktivitet	
en	del	av	vår	kultur.	

Respekt 

Vi tror på ärlighet och transparens. 

Vi känner förtroende för varandra. Våra möten präglas av ödmjukhet och lyhördhet. Dörren står 

alltid öppen för den som vill bidra. Det skapar en öppenhet, där vi lyssnar på varandra. Vi delar 

gärna med oss av idéer och kunskap. Och vi unnar och hjälper varandra att lyckas, efterćsom det 

är en inspirationskälla för oss alla. 

Gemenskap 

Här	finns	samhörigheten	och	vi-känslan.	

Här	finns	skratten,	förståelsen	och	receptet	på	livskvalitet.	Här	råder	stor	generositet,	där	min	
kunskap	gärna	får	bli	din.	Och	där	min	vän,	gärna	får	blir	din.	Vi	möter	varandra	med	värme,	
trygghet	och	vilja.	

Kompetens 

Vår kunskap förändrar människors liv. 

Vi besitter stor kunskap och vår uppgift är att sprida den. Det gör vi genom information, 

kommunikation, politisk påverkan, utbildning och stimulans av forskning.
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