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Verksamhetsberättelse Celiakiföreningen i Kronoberg 2020 
 
Organisationsnummer: 829501-8793  

Celiakiföreningen i Kronoberg arbetar inom sitt geografiska område för personer med 
sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), för 
personer med laktosintolerans samt för personer intresserade av dessa diagnoser.  

Föreningen ingår i den rikstäckande intresseorganisationen Svenska 
Celiakiförbundet och ska inom sitt geografiska område bidra i arbetet med att främja 
Förbundets ändamål. Föreningen har till ändamål att påverka samhället så att 
personer med celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans, samt hudceliaki, får samma 
levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra. Föreningen arbetar bland 
annat med att: verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna, bedriva 
upplysande verksamhet, upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, 
skapa och upprätthålla kontakt med hälso- och sjukvården inom sitt område, 
samverka med andra organisationer i gemensamma frågor, stödja medlemmarna 
bland annat genom att anordna gemensamma aktiviteter för alla åldrar.  

Styrelse  

Styrelsen har under året 2020 bestått av:  

Ordförande Johanna Hultman  

Sekreterare Jenny Yman  

Kassör Charlotte Holmström  

Ledamöter  

Åsa Nilsson  

Pernilla Friberg  

Suppleanter  

Kerstin Alriksson  

Eva Elvfing  

Valberedning  

Pernilla Friberg  

Styrelsesammanträden  

Under år har 6 st styrelsemöten hållits, varav 4 digitalt via Teams.  

Årsmötet  

Årsmötet för 2020 hölls tisdagen den 3 mars hos Estvalls i Moheda. 14 anmälda, 
vilket är rekord. Charlotte blev sjuk så hon närvarade inte. Två oanmälda dök upp så 
totalt var vi 15 medlemmar plus Therese Schultz från kansliet i Stockholm. Marica 
hade ordnat en ordentlig macka till var och en och sedan ett härligt kaffebord med 
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flera olika sorters kakor. Efter att årsmöteshandlingarna var genomförda berättade 
Marica om sin resa inom det glutenfria bakandet och Therese berättade om kansliet 
och svarade på frågor. En härlig blandning med många spännande diskussioner bjöd 
kvällen på.  

Verksamheten  

16/4-20  
Styrelsemöte via Teams. Vi beslutade att skjuta på det som var planerat, pga 
Corona, men hoppas att hösten blir som vanligt igen. Pernilla kollar med 
Ryssbygymnasiet om bakdag i oktober.  

28/10-20  
Bakdag på Ryssbygymnasiet. Tack vare ICA Nära Åseda kunde vi ha en gratis 
bakdag för våra medlemmar. Vi var 16 peppade medlemmar plus Johanna och 
Pernilla från styrelsen som spenderade en hel förmiddag och bakade fram ett 
fantastiskt fikabord. Vi lyckades med nästan allt och alla var glada och tacksamma 
för denna dagen.  

5/11-20  
Det planerade julbordet på Rådmannen med tapasinspirerad mat ställdes in i och 
med Corona.  

Medlemmar  

Medlemsantal 2020-12-21 (2019-12-31)  

(Föregående års medlemsantal skrivs inom parentes)  

Huvudmedlemmar 321 (349)  

Fysiska stödmedlemmar 9 (11)  

Familjemedlemmar 152 (163)  

Totalt antal medlemmar 482 (523)  

Juridiska stödmedlemmar 9 (10)  

Kommunikation  

Under året har vi skickat ut två medlemsblad. Medlemsbladen mejlas till alla 
medlemmar som vi har mejladress till samt skickas med post till de huvudmedlemmar 
som vi saknar e-postadress till.  

Vi har även kommunicerat våra aktiviteter på vår hemsida, på celiaki.se samt via vår 
Facebooksida och Instagram.  

Slutord  

2020 har varit ett påfrestande år för oss alla. Många idéer och aktiviteter blev tyvärr 
inställda. Däremot har vi lärt oss att bli mer digitala vilket vi kommer jobba mer med 
under 2021. Bakdagen vi hade i oktober blev en riktigt hit och nu har vi lärt oss hur vi 
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ska lägga upp en liknande dag på bästa sätt. Våra förhoppningar för 2021 om 
Corona släpper taget om oss är att vi ska kunna träffas och ha roligt tillsammans med 
både bakdag och föreläsningar av olika slag.  

 

 

Ort  

Datum  

 

 

___________________________  ___________________________  

Ordförande Johanna Hultman  Sekreterare Jenny Yman  

 

 

___________________________  ___________________________  

Kassör Charlotte Holmström  Ledamot Åsa Nilsson  

 

 

____________________________  __________________________  

Ledamot Pernilla Friberg  Suppleant Kerstin Alriksson  

 

 

___________________________  

Suppleant Eva Elvfing 
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ÅRSBOKSLUT 2020, RESULTATRÄKNING 

 

Intäkter 2020  2019 

Svenska Celiakiförbundet 23 550   31 325  
Region Kronoberg 0   18 000  
Medlemsaktivitet 0   15 650  
Gåva 15 000    
     
Summa intäkter 38 550    64 975  

     
     
Kostnader     
     
Medlemsaktiviteter 5 308   41 927  
Möteskostnader 2 825   4 779  
Förbundsmöte 2 000   2 200  
Medlemsutskick inkl. tryck 1 410   7 079  
Reseersättning 395   1 071  
Årsavgift, medlemskap 300   0  
Bankkostnader 900   900  
Övriga kostnader 328   2 253  

     
Summa kostnader 13 466    60 209  

     
Årets resultat 25 084   4 766  
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BALANSRÄKNING 

 

Tillgångar 2020-12-31  2019-12-31 
     

Bankmedel 139 639   126 155  
     

Summa tillgångar 139 639    126 155  

     
     
Skulder och kapitalbehållning     
     
Leverantörsskulder 3 300   14 900  

     
Kapitalbehållning     
IB 200101 111 255   106 489  
Årets resultat 25 084   4 766  
UB 201231 136 339   111 255  

     
     
Summa skulder o kapitalbehållning 139 639    126 155  
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Revisionsrapport 

 

 

Till föreningsstämman i Kronobergs läns Celiakiförening 
 
 
 
 
 
Vi har i egenskap av valda revisorer i Kronobergs läns Celiakiförening granskat årsbokslutet 
och styrelsens förvaltning för år 2020.  
Vid granskningen har inte framkommit något som föranleder anmärkning. 
 
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.  
 
 
 
 
Växjö       /        2021 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Ingvar Eriksson   Leon Jensen            
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Verksamhetsplan Celiakiföreningen i Kronoberg år 2021 
 
Organisationsnummer: 829501-8793  
 
Föreningen har till ändamål att påverka samhället så att personer med celiaki 
(glutenintolerans), laktosintolerans, samt hudceliaki, får samma levnadsvillkor och 
funktionsrätt i samhället som andra. Föreningen arbetar bland annat med att: verka 
opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna, bedriva upplysande 
verksamhet, upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, skapa och 
upprätthålla kontakt med hälso- och sjukvården, inom sitt område samverka med 
andra organisationer i gemensamma frågor, stödja medlemmarna bland annat 
genom att anordna gemensamma aktiviteter för alla åldrar.  
 
För att under 2021 kunna uppfylla föreningens syften planeras:  

Opinionsbildning och information  

Om möjligheten finns kommer vi tillsammans med våra medlemmar att besöka 
olika caféer och restauranger för att undersöka kunskapen om glutenfri 
tillagning och hur bra hantering är.  

Medlemsaktiviteter  

Till årets Celiakidag 16/5 hade vi planen att anordna en minimässa för alla här i 
Kronoberg, dock ser det inte så ljust ut för tillfället. Vi planerar dock att göra 
något digitalt för att fira denna dag. Vi hoppas att vi till hösten kan ha bakdag, 
föreläsning och julbord och att kunna åka iväg på mässor, då vi vet att detta är 
uppskattat. Frågan är bara hur hårt Coronan kommer hålla om oss. Vi kommer 
börja arbeta mer digitalt. Bakkurser, ölprovning, tipspromenad, Celiakilopp och 
även AW. Allt för att få gemenskap även detta år.  

Information/Kommunikation  

Vi fortsätter att använda vår Facebook och Instagram för att tipsa om caféer och 
fik i Kronoberg som tillhandahåller glutenfri fika, för att inspirera med recept, 
sprida vilka restauranger som kan glutenfri mat och förmedla information ifrån 
kansliet. Vi hoppas att samtliga medlemmar börjar följa oss, alternativ skickar in 
sin mailadress så vi kan minska resurser genom att skicka ut nyhetsbrev 
postalt.  

Medlemsvärvning  

Vi kommer besöka Celiakiskolan på Växjö lasarett för att informera om oss och 
vilka rättigheter vi har i samhället. På denna skola är det barn och ungdomar 
som blivit nydiagnostiserade som träffas och diskuterar livet med celiaki. Vi ska 
prata om familjemedlemskap under våra aktiviteter för att få med oss hela 
familjerna till vår förening.  

Styrelsearbetet  

25 april är det digitalt introduktionskonferens för nya förtroendevalda, Kerstin 
hade inte möjlighet förra året så hon har möjlighet att gå detta år. I år kommer 
förbundet hålla sin förbundsstämma den 8 maj där 1-2 från vår styrelse kommer 
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att medverka digitalt. 16-17 oktober är det konferens för förtroendevalda, där 
planerar man för en fysisk träff, men kan mycket möjligt bli digitalt även här. 
Årets styrelsemöten kommer mestadels hållas via Teams men vi kommer även 
att försöka börja träffas hemma hos varandra för att finna gemenskapen. 
 

 
    

Mars 2/3 årsmöte 
  

April 
   

Maj 16/5 Celiakidagen 
  

Juni 
   

Juli 
   

Augusti 
   

September Specialkostmässan 
 

Alternativ bakdag 

Oktober Familjeaktivitet 
  

November Mat för livet 
 

Alternativ bakdag 

December Julbord Alvesta 
  

Januari 
   

Februari 
   

Mars 1/3 Årsmöte 
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Budget 2021 för Celiakiföreningen i Kronobergs län 

 

Intäkter 2020 
  
Svenska Celiakiförbundet 31 000 
Medlemsaktivitet 30 000 
  
Summa intäkter 61 000 
  
  
  
  
Kostnader  
  
Medlemsaktiviteter 42 100 
Möteskostnader 1 000 
Förbundsmöte 2 500 
Medlemsutskick inkl. tryck 7 000 
Reseersättning 1 000 
Bankkostnader 900 
Styrelsekostnader 5 000 
Övriga kostnader 1 500 
  
Summa kostnader 61 000 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
CELIAKIFÖRENINGENS ÅRSMÖTE-2021 

7 ST 1 st ordförande 4 ledamöter 2 suppleanter 
 
 

OMVAL Ordförande  omval Johanna Hultman 2 år 
Ledamot  omval   Pernilla Friberg 2 år 

 Ledamot  nyval Kerstin Alriksson 2 år 
 Suppleant  omval Eva Elfving   1 år 
 Suppleant  nyval Åsa Nilsson   1 år 
 
KVARSTÅR Ledamot   Jenny Yman    
 Ledamot   Charlotte Holmqvist  
 
 

 
 
REVISORER 
OMVAL ORDINARIE Mona Fuhr Unger 1 år 
  Leon Jönsson 1 år 
 
OMVAL ERSÄTTARE Annika Salo  1 år 
 
 
VALBEREDNING 
Styrelsen  Pernilla sammankallande  
 


