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Stadgar och arbetSordning för SvenSka 
celiakiförbundet

Stadgarna är Celiakiförbundets egen överenskommelse om ramar och regler för arbetet 
inom förbundet. Som komplement till stadgarna finns arbetsordningen. 

Stadgar och arbetsordning är två olika dokument som samspelar med varandra. 
Tillsammans ger de både ett ramverk och en vägledning för hur vi ska arbeta i 
Celiakiförbundet.

Stadgarna kan vi kalla för förbundets ”grundlag” som ska beskriva ändamål, organisation 
och styrning av förbundet. Arbetsordning är ett komplement som förtydligar stadgarna 
och beskriver hur stadgarna ska tillämpas i praktiken. 

Arbetsordningen redovisas i särskilda rutor i anslutning 
till aktuell paragraf i stadgarna.
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förbundSStadgar för SvenSka celiakiförbundet
Senast justerade vid förbundsstämman i april 2012

§ 1 namn och organiSation

Svenska Celiakiförbundet är en sammanslutning av läns- och lokalföreningar samt enskilda 
personer som för egen eller annans del är intresserade av förbundets verksamhet. 

Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som är 
fristående/oberoende gentemot producenter och myndigheter.

§ 2 Ändamål

Svenska Celiakiförbundet skall 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 forskning inom de överkänslighetsområden förbundet företräder,

– att i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen,

– att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för människor med 
   funktionsnedsättning.

§ 3 medlemSkap

Rätt till medlemskap har juridisk eller fysisk person som för egen eller annans del är 
intresserad av förbundets verksamhet.

Medlem betalar medlemsavgift till förbundet. 

Familjemedlem betalar familjemedlemsavgift till förbundet. 

Familjemedlemmar har samma folkbokföringsadress som medlem. 

Medlemsavgift till förbundet fastställs av förbundsstämman. 

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift inom föreskriven tid förlorar sitt medlemskap.

Med medlemskap i förbundet följer anslutning till länsförening och i förekommande 
fall även lokalförening. Medlemmar som uppfyller Svenska Celiakiungdomsförbundets 
medlemskriterier kan ansluta sig till SCUF:s utan extra kostnad. 

Medlem som skadar förbundets, läns- eller lokalförenings verksamhet eller anseende kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

Varje enskild medlem tillhör en lokal/ länsförening.

Juridiska personer (företag, intresseorganisationer mm) 
kan ansluta sig direkt till förbundet
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§ 4 förbundetS organiSation

Förbundets organ är förbundsstämman, förbundsstyrelsen, länsföreningarna, 
lokalföreningarna, revisorerna och valberedningen.

För läns- och lokalföreningar gäller särskilda stadgar.

Förbundets ungdomsförbund är Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF). SCUF är 
fristående organisation på såväl riksplan som läns- och lokalnivå.

§ 5   förbundSStÄmma   

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. 

Förbundsstämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som 
förbundsstyrelsen fastställer.

nomineringar och valbarhet

Medlemmar, med undantag av juridiska medlemmar, läns och lokalföreningar samt 
ungdomsförbundet har rätt att nominera förslag på personer till förtroendeuppdrag. 

Nominering till val på förbundsstämman skall vara inlämnad till valberedningen senast 
1 februari och den nominerade skall dessförinnan vara tillfrågad och ha accepterat 
nominering.

Valberedningen äger rätt att vid behov utsträcka nomineringstiden efter den 1 februari
Alla nomineringar ska offentliggöras senast första arbetsdag efter 1 februari.
Valberedningen har rätt att lämna egna förslag efter nomineringstidens utgång.

Valbar är varje medlem dock ej juridisk person. 

Valberedningens förslag skall delges ombuden senast en vecka före förbundsstämman.

Medlemskap för medlem och familjemedlem innebär sam-
ma rättigheter och skyldigheter. Skillnaden är att endast 
huvudmedlemmen erhåller medlemstidningen Bulletinen.

Varje fysisk medlem tillhör någon läns/lokalförening i 
landet. Medlemmen får vid sin anmälan ett välkomstpaket 
från kansliet. Därefter får medlemmen information om 
lokala aktiviteter från sin läns och/eller lokalförening samt 
den nationella medlemstidningen Bulletinen. Medlemmen 
kan även ta del av den information som finns på förbun-
dets hemsida.

Medlem betalar den av förbundsstämman beslutade med-
lemsavgift till förbundet.

Familjemedlemmar är övriga på samma folkbokförings-
adress, som medlemmen, som betalar den av förbunds-
stämman beslutade medlemsavgift.
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motioner och förslag

Medlemmar, dock ej juridiska, läns- och lokalföreningar samt ungdomsförbundet har rätt 
att motionera.

Förbundsstyrelsen och revisorerna har förslagsrätt till förbundsstämman.
Motion till förbundsstämma skall vara inlämnad till förbundskansliet senast den 1 februari.

Alla motioner ska offentliggöras senast första arbetsdag efter 1 februari.
Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över inlämnade motioner.
Motionär har rätt att på förbundsstämma yttra sig vad avser inlämnad motion.

kallelse och anmälan

Inbjudan till förbundsstämma skall delges länsföreningarna, ungdomsförbundet, revisorer 

och valberedare senast 6 månader före förbundsstämman.

Anmälan av ombud skall vara förbundskansliet tillhanda senast 7 veckor före 
förbundsstämman.

Handlingar - verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelser, 
förslag till dagordning, förbundsstyrelsens och revisorernas förslag samt inlämnade 
motioner och förbundsstyrelsens yttrande över dessa - skall av förbundsstyrelsen delges 
ombuden senast fyra veckor före förbundsstämman. 

ombud och rösträtt

Varje länsförening har rätt att utse två ombud samt ersättare.  

Ungdomsförbundet har rätt att utse fyra ombud samt ersättare.

Länsförening med mer än 1000 röstberättigade medlemmar har rätt att utse ytterligare ett 
ombud för varje ytterligare påbörjat 1000-tal röstberättigade medlemmar vid tillfället för 
kallelse till förbundsstämman. 

Till ombud kan inte förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedare eller av förbundet 
anställd personal utses.

Ett ombud är en medlem, dock ej juridisk person, som utses att företräda länsföreningen.

Varje närvarande ombud har en röst på förbundsstämman.

Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedningen, generalsekreteraren och 
ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt. Av förbundet 
anställd personal har yttranderätt. 

Valberedningen har ett viktigt uppdrag och ska brett 
inhämta önskemål och synpunkter på kriterier som ska 
gäller för nominerade personer till förbundsstyrelsen. Alla 
nominerade personer ska finnas i en sammanställning som 
valberedningen ansvarar för.

Alla medlemmar är valbara. Valberedningen ska ta hänsyn 
till att deras nominerade ska vara lämpliga företrädare för 
förbundet och ska anses ha högt förtroende bland med-
lemmarna och bidra med värdefull kompetens för förbun-
det.

Om möjligt bör förtroendemannauppdraget som ordfö-
rande, styrelseledamot och valberedningsledamot begrän-
sas till 10 år.

Var och en som valts till förtroendeuppdrag skall anmäla 
jäv när sådan situation uppstår. Uppstår situation där 
misstänkt jäv finns inblandat bör revisorerna meddelas 
detta.



5

beslut

Förbundsstämman får endast besluta i frågor som framgår av stämmohandlingarna.

Fråga som anmäls när dagordningen antas kan tas upp under punkten ”Övriga frågor”. 
Beslut kan ej fattas under denna punkt.

Förbundsstämmans beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

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 verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar

7/ Revisorernas berättelser

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 förbundsstyrelsens och revisorernas förslag

13/ Fastställande av kommande verksamhetsplan och budget

Varje länsförening har rätt att utse ombud. Antalet ombud 
baseras på föreningens medlemsantal per den siste de-
cember föregående år. Länsföreningarna uppmanas också 
att utse ersättare för ombud i den händelse att ordinarie 
ombud ej kan delta.

Rätt att yttra sig innebär att personen kan yttra sig men 
har inte möjlighet att lägga fram ett förslag som tas upp 
till beslut.

Förslagsrätt innebär att personen både har rätt att yttra 
sig och också lägga ett förslag till beslut som förbunds-
stämmans ordförande måste ta upp till behandling/beslut.

Alla medlemmar har rätt att delta som åhörare på för-
bundsstämman.

Om votering begärs skall detta ske genom öppen omröst-
ning eller med namnupprop. Votering får endast begäras 
av den som har rösträtt vid förbundsstämman. Öppen 
omröstning sker genom uppvisning av röstkort. Röstkort 
erhålles när röstlängden justeras.

Personval skall ske med slutna röstsedlar. Endast nomine-
rade personer samt av valberedningen föreslagna perso-
ner är valbara.
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14/ Val av styrelse

  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

§ 6   extra förbundSStÄmma

När förbundsstyrelsen finner det angeläget eller när 1/3 av länsföreningarna och SCUF eller 
när revisorerna skriftligen begär det skall extra förbundsstämma hållas inom 12 veckor.

När förbundsstyrelsen beslutar om extra förbundsstämma skall minst fyra av ledamöterna 
stödja beslutet.

Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett den extra förbundsstämmans inkallelse. 
Vid extra förbundsstämma gäller § 5 i tillämpliga delar. 

Inbjudan till extra förbundsstämma skall delges länsföreningarna och SCUF samt revisorer 
och valberedning senast 8 veckor före förbundsstämman.

Anmälan av ombud samt ersättare skall vara förbundskansliet tillhanda senast 4 veckor 
före förbundsstämman och stämmohandlingarna delges ombuden senast 2 veckor före 
förbundsstämman.

§ 7   förbundSStyrelSen

Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman och är förbundets verkställande organ, 
som leder förbundets verksamhet och beslutar i alla frågor som inte av stadgar eller 
förbundsstämma undantagits styrelsens beslutanderätt.

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter. Mandattiden är två år 
för samtliga styrelseledamöter med undantag för ordförande som väljs för ett år. Valen sker 
växelvis för att skapa kontinuitet i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen tillsätter en generalsekreterare och har arbetsgivaransvar för samtlig 
anställd personal.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är 
närvarande, dock lägst fyra ledamöter.

Förbundsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.

Förbundsstyrelsen beslutar om två firmatecknare att teckna firma tillsammans.

Medlemsbidraget utbetalas till läns- och lokalföreningar med en enligt stadgarna 
fungerande styrelse och godkänd revision.  

Förbundsstyrelsen kan med kvalificerad majoritet (2/3) besluta att hålla inne 
medlemsbidraget om ovan krav ej är uppfyllda.

Valberedningen ansvarar även för att utarbeta förslag till 
arvodesregler för förtroendevalda, till förbundsstyrelsen 
för beslut på förbundsstämman.

Om förbundsstyrelsen inte är beslutsmässiga, färre än 4 
ledamöter, så måste en extra förbundsstämma utlysas. 
Ansvariga för att detta genomförs är förbundsrevisorerna.
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§ 8   verkSamhetSperiod, rÄkenSkapSår och reviSion

Förbundets verksamhetsår är kalenderår.

Förbundets räkenskaper skall före den 10 februari genom förbundsstyrelsens försorg 
överlämnas till revisorerna för granskning.

Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förbundets ekonomiska 
förvaltning.

Revisorerna bör fortlöpande granska förbundets räkenskaper och förvaltning samt lämna 
rapport över sin granskning. 

Revision skall genomföras enligt god revisionssed i Sverige. Revisionsrapport samt 
eventuellt PM överlämnas till förbundsstyrelsen senast 10 mars.

Revisor äger tillträde till förbundsstyrelsens sammanträden och har där yttranderätt.

Styrelseledamöterna bör i möjligaste mån själva ha någon 
av de överkänsligheter förbundet företräder eller ha erfa-
renhet av sådan överkänslighet.

I förbundsstyrelsen bör det även i möjligaste mån finnas 
representation från samtliga de överkänsligheter förbun-
det företräder.

Förbundsstyrelsen bör årligen, snarast efter förbunds-
stämman, fastställa en skriftlig planering för sitt eget ar-
bete, med t ex fördelning av arbetsuppgifter och tidplan. 
I detta arbete bör även en delegering av ansvarsuppgifter 
ske.

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, ekono-
miansvarig och ett arbetsutskott, AU. Utskottet består av 
ordförande och två ledamöter och fungerar som bere-
dande organ inför förbundsstyrelsemöten. AU får besluta i 
frågor som delegerats från förbundsstyrelsen och i frågor 
som kräver skyndsam hantering.  Beslut i AU fattas enhäl-
ligt av samtliga ledamöter.

Förbundsstyrelsen skall teckna förmögenhetsbrottsför-
säkring och övriga nödvändiga försäkringar.

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets arkiv.

Förbundsstyrelsen skall utarbeta verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkningar, budget och verksamhets-
plan i god tid innan förbundsstämman.

Förbundsstyrelsen får utse och adjungera arbets- och re-
ferensgrupper eller personer att biträda förbundsstyrelsen 
vid beredning av ärenden samt utfärdar instruktioner för 
dessa grupper.

Förbundsstyrelsen utser förbundets representanter till 
samarbetspartner. Förbundsstyrelsen kan välja dessa 
representanter både inom styrelsen alternativt utanför 
styrelsen. En samarbetspartner kan vara en annan organi-
sation/företag som har gemensamma intressen med SCF.
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§ 9 forSkningSfonden

Svenska Celiakiförbundet har beslutat att för främjande av medicinsk forskning inrätta en 
särskild fond, som ska äga och förvalta medel, som för detta ändamål ställes till förbundets 
förfogande genom bidrag, gåvor, arv eller liknade. För fonden skall gälla följande:

Fondens namn skall vara ”Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond”.

Fondens ändamål är att genom bidrag stödja forskningen rörande uppkomsten av celiaki 
och medel för förebyggande samt forskning rörande följder och konsekvenser av celiakin. 
Forskning ska bedrivas vid svenska universitet, högskolor eller inom hälso- och sjukvård.

För fondens ändamål får användas i första hand den behållna avkastningen av fondens 
kapital. I andra hand om det för projekt anses motiverat, även kapital, dock högst tio (10) 
procent därav.

Fondens angelägenheter handhas av Svenska Celiakiförbundets styrelse.

Revision av fondens förvaltning och bokföring skall överlämnas till Svenska 
Celiakiförbundets ordinarie revisorer som har att avge revisionsberättelse.

Ansökan om bidrag ur fonden skall tillställas fondens styrelse i tre exemplar senast den 
1 mars varje år. Ansökningar ska före varje beslut underställas Vetenskapliga rådet för 
yttrande. Bidrag och stipendier offentliggörs i förbundets tidning, Bulletinen.

Vid särskilda tillfällen och/eller för särskilt angelägna ändamål kan mindre belopp beviljas 
under året. Beslut fattas av en enig styrelse.

Upphör Svenska Celiakiförbundet skall fondens medel överlämnas till lämplig institution. 

§ 10   förbundSkanSli 

Förbundet skall ha ett förbundskansli. 

§ 11   generalSekreterare

Förbundets generalsekreterare är adjungerad i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott 
som verkställande tjänsteman och sekreterare.

Revisorerna har en viktig uppgift. De ska granska såväl 
ekonomi som verksamhet i förbundet samt följa upp 
tagna beslut.

Revisorerna ska aktivt delta i förbundsstyrelsens arbete 
ex genom att delta på möten, läsa protokoll och se till att 
protokoll finns tillgängliga för läns- och lokalföreningar. 
Det åligger även förbundsstyrelsen att kontinuerligt infor-
mera revisorerna. 

Om Svenska Celiakiförbundets forskningsfond upphör 
ska medlen överlämnas till lämplig institution. Beslut om 
lämplig institution tas av sista ordinarie förbundsstämma.

Kansliet är underställt förbundsstyrelsen

Generalsekreteraren företräder förbundet gentemot ex-
terna intressenter.

Förbundsstyrelsen reglerar generalsekreterarens alla ar-
betsuppgifter i dialog.
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§ 12  förlagSverkSamhet

Förbundet utger en medlemstidning. Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare och 
redaktion.

Förbundet kan även bedriva annan verksamhet som har samband med förbundets 
ändamål.

§ 13 Ändringar av Stadgar

Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast fattas av två ordinarie 
förbundsstämmor där en enkel majoritet har beslutat om ändring.

Justeringar av förbundets arbetsordningen ändras genom 2/3 majoritet på en 
förbundsstämma.

Förslag till stadgeändring eller förslag till ändring av arbetsordning kan göras av 
förbundsstyrelsen eller genom en inlämnad motion. 

§ 14 tviSt

Tvist angående tolkningen av dessa stadgar eller av förbundsstämmobeslut hänskjuts till 
förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde fram till nästkommande förbundsstämma.

§ 15  förbundetS upphörande

Förbundet kan endast upphöra om två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor 
beslutar det och minst 2/3 av de röstande är eniga om beslutet vid båda 
förbundsstämmorna.

Förslag om förbundets upphörande kan väckas av förbundsstyrelsen eller genom motion i 
vederbörlig ordning. 

Upphör förbundet ska samtliga tillgångar överlämnas till ändamål som överensstämmer 
med de intresseområden förbundet företräder. 

All förlagsverksamhet ska vara ekonomiskt försvarbar 
samt gynna förbundets medlemmar.

Om förbundet upphör ska samtliga tillgångar överlämnas 
till ändamål som överensstämmer med de intresseområ-
den förbundet företräder. Beslut om lämplig mottagare 
tas av sista ordinarie förbundsstämma.


