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Eva Nilsson
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Malmö med omnejd
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Österlen
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STYRELSEN I SCF SKÅNE
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

God fortsättning på det nya året!
Hösten sprang iväg med många trevliga arrangemang 
bland våra lokalföreningar. Vi hade i år julbordet i 
Helsingborg. Det var många som lyckades ta sig dit trots de
svåra väderförhållandena Väl på plats bjöds vi på ett 
välsmakande julbord och vårt produktombud Carin överöste
oss med sponsrade produkter från både nya producenter 
och från välkända favoriter. Nu är det full fart framåt på 
våren 2014. Lokalföreningarna planerar för fullt vårens 
aktiviteter. Hinner de inte få med dem i detta nyhetsbrev så 
håll utkik på hemsidan och från deras egna utskick så att ni 
inte missar något spännande.
Jag vill passa på att påminna alla om att det snart är 
årsmöte. Dels i de lokala föreningarna men främst för SCF 
Skåne och den stora förbundsstämman. Du är varmt 
välkommen att nominera antingen dig själv eller någon du 
känner. Det du behöver göra är att skriva några rader om 
den nominerade och vad den vill göra i styrelsen. Skicka 
det till skane@celiaki.se med ”Valberedning” i ämnesraden.
Vi syns!
/Charlotte

ÅRSMÖTE FÖR SCF SKÅNE

Tisdagen den 11 Mars kommer vi ha årsmöte på SAS 
Radison Hotel i Malmö. Mötet startas 18:00 med räkmacka,
dryck samt kaffe och tilltugg. 
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Anmälan till mötet görs senast en månad innan dvs. den 11
Februari. Maila in ditt namn, medlemsnummer och 
allergi/intolerans till skane@celiaki.se skriv ”Anmälan 
årsmöte” i ämnesraden eller ring till Carin på nummer: 
0734-19 86 49.
Handlingar till årsmötet kommer finnas tillgängliga via 
hemsidan senast två veckor innan mötet.

        DAGORDNING ÅRSMÖTET 2014

§1. Årsmötets öppnande 
§2. Val av årsmötesfunktionärer 
a. Ordförande 
b. Sekreterare 
§3. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
§4. Fastställande av röstlängd 
§5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
§6. Godkännande av dagordning 
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
§8. Revisorernas berättelse 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10. Fastställande av eventuella arvoden till 
förtroendevalda 
§11. Behandling av motioner 
§12. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag 
§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
§14. Val av styrelse (ordförande/kassör väljs växelvis) 
a. Nyval: Ordförande (1 år) 
b. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år) 
c. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år) 
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d. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år) 
e. Nyval: Ersättare (1 år) 
f. Val av två revisorer och en ersättare (1 år) 
g. Val av valberedningskommitté för val till nästa ordinarie 
årsmöte 2015 
h. Eventuella övriga val 
§15. Övriga frågor 
§16. Årsmötets avslutande 

VAD ÄR PÅ GÅNG?

Svenska Celiakiförbundet har föreningar i alla län i landet. 
Som medlem i Skåne tillhör du länsföreningen och en 
lokalförening där du bor. 
Matmässa i Malmö som det flaggades om i förra numret 
kommer gå av stapeln den 27 september 2014 på 
Slagthuset. 
Mässan är tänkt att samla producenter som är intressanta 
vid specialkost och de inbjudna kommer från Sverige och 
Danmark. Ni kan läsa lite mer om mässan på 
http://specialkostmassan.se 
För våra medlemmar kommer vi erbjuda extra förmånliga 
priser på inträdet till mässan.
Ifall ni är sugna på att vara med som funktionärer eller vill 
tipsa om producenter vi kan bjuda in tar vi gärna emot 
anmälningar på detta via mail på: 
info@specialkostmassan.se
Lokalföreningarna i Skåne arrangerar trevliga aktiviteter för 
medlemmarna, allt från intressanta föreläsningar till 
bakkurser, go-cart och besök på restaurang eller kafé. 
Medlemmar från Skåne län är välkomna på alla 
lokalföreningars aktiviteter, om inte annat anges i inbjudan 
på hemsidan.
/Irene

mailto:info@specialkostmassan.se
http://specialkostmassan.se/
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UPPDATERADE AKTIVITETER PÅ HEMSIDAN

Information om aktiviteter i de lokala celiakiföreningarna 
runt om i länet finns på hemsidan eller i lokala utskick inom 
kort. En del aktiviteter kan redan ha ägt rum, andra kan ha 
tillkommit när detta nyhetsbrev landar i din brevlåda. Håll 
därför utkik på hemsidan för uppdaterad information.
Saknar du en aktivitet så tveka inte att höra av dig till din 
lokalförening, ju aktivare medlemmar, desto bättre 
föreningar!

10/2 CAFÉBESÖK I LUND

Välkommen till Ramklints konditori, Mårtenstorget i Lund 
från 14:00. Välkommen till en trevlig pratstund och med 
gluten- och laktosfria kakor och bakelser. Anmälan senast 
den 4/2 till anmalanceliaki@gmail.com eller till Eva Persson
tel. 0705-510218 

10/2 ÅRSMÖTE I MALMÖ

Välkommen till årsmöte på ProCivitas Privata Gymnasium i 
Malmö den 11 februari. Föreningen bjuder på förtäring så 
ange förutom namn och antal personer även allergier eller 
intoleranser. Anmälan senast den 3/2 till malmo@celiaki.se 
eller till tel. 076-118 47 24. 

16/2 BAKDAG I LUND

Mellan 10:00-14:00 bakas det på Vikingaskolan i Lund. 
Anmälan senast den 7/2 till anmalanceliaki@gmail.com 
eller till Eva Persson tel. 0705-510218 
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4/3 ÅRSMÖTE FÖR LUNDABYGDEN

Välkomna till Annegården i Lund från klockan 18:00. 
Föreningen bjuder på buffé från Jacobs catering efter 
årsmötesförhandlingarna och lyssnar på föreläsning med 
bilder av Karlo Pesjak om det vackra ö-riket Lofoten. 
Anmälan senast den 19/2 till anmalanceliaki@gmail.com 
eller till Bodil Rosberg tel. 046-73 82 81 

12/3 ÖPPET HUS PÅ KARIDAL I ESLÖV

I Karidal mellan 18:00 - 20:00 blir det presentation av olika 
bakböcker, fika och provsmakning av olika bröd. Anmälan 
senast den 5/3 till anmalanceliaki@gmail.com eller till Eva 
Persson tel 0705-510218. 

6/4 BAKA MUFFINS MED FROSTING I LUND

På Vikingaskolan i Lund mellan 10:00 – 14:00 hjälper 
Susanne Holmberg oss baka muffins och tårtbottnar samt 
att dekorera dem. Se hemsidan www.susanneutangluten.se
Anmälan senast den 26/3 till anmalanceliaki@gmail.com 
eller till Eva Persson tel 0705-510218. 

MATLAGNINGSCIRKEL TILL HÖSTEN I LUND

Hösten 2013 hade Lundabygden ett samarbete med 
Vuxenskolan i Lund.
Cirkeln var på 6 gånger och hade som mål att motivera till 
en lust- och glädjefylld matlagning. Vår kursledare var kock.
Cirkeln var fantastiskt lyckad och deltagarna var mycket 
nöjda. Vi lagade mat som var gluten-, mjölk- och sojafri. Nu 
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vill vi tillsammans med SCUF erbjuda cirkeln till hösten 
2014 igen.
Är du intresserad, så gör en intresseanmälan redan nu. Vi 
kan vara 11 deltagare. Kursavgift: ca 400 kr.
Anmälan till anmalanceliaki@gmail.com eller till Eva 
Persson tel. 0705-510218. 

HELSINGBORGS/KRISTIANSTAD AKTIVITETER

Läkarföreläsning i Kristianstad
Familjeaktivitet: Tropikariet eller Djurparken i Helsingborg
Restaurangbesök
Bakträff

Läs mer på: 
celiaki.se/foreningar/helsingborg

HÄSSLEHOLMS AKTIVITETER

Hässleholms celiakiförening hälsar att de lägger in alla sina 
aktiviteter på sin sida som du når på: 
celiaki.se/foreningar/hassleholm

MALMÖS AKTIVITETER

Malmös celiakiförening hälsar att de lägger in alla sina 
aktiviteter på sin sida som du når på: 
celiaki.se/foreningar/malmo

ÄNGELHOLMS AKTIVITETER
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Ängelholms celiakiförening hälsar att de lägger in alla sina 
aktiviteter på sin sida som du når på: 
celiaki.se/foreningar/angelholm

PRODUKTINFORMATÖREN HAR ORDET

Mat för livet mässan i Solna var givande och jag träffade 
många nya producenter. Hoppas att många av dem 
kommer på vår mässa som vi skall ha i september 2014.
I år hade vi julbordet i Helsingborg. Ett stort tack till våra 
sponsorer som gjorde det möjligt att göra så många av våra
medlemmar glada genom att ha givit oss så många 
smakprov och gåvor. Alla deltagare vid föreningens julbord 
fick var sin kasse fylld med olika varor. Vi vill framföra vårt 
stora tack till följande leverantörer Ica Maxi Västra hamnen,
Ica Maxi Toftanäs, Ica Maxi Ystadvägen, (alla i Malmö) 
Finax, Semper, Schär och Goodstore. Det är så roligt att 
kunna presentera alla dessa olika produkter.
Jag har lärt mig mycket under de åren jag har varit 
produktinformatör och det viktigaste är att samarbeta och 
informera våra producenter vad vi tycker om deras 
produkter. Det är därför av största vikt att ni hör av er till 
mig och talar om vad
ni tycker är bra eller
vad som inte är bra.
Semper har kunnat
förbättrat receptet på
sitt knäckebröd tack
vare att konsumenter
hört av sig.
ICA kommer under
vecka 6 komma ut
med ett tortillabröd
som är både
glutenfritt och
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efterlängtat.
Många har hört av sig angående Palmolja som finns i vissa 
produkter. De producenter som jag har hunnit prata med 
om detta är positiva till att försöka använda något annat.
Det har kommit ut många nya produkter som är fri från 
både gluten, soja och mjölk. Ett bra sätt att hålla sig 
informerad om nya produkter och få tips eller recept är att 
gå in på Skåne läns facebooksida. Man måste uppge sitt 
medlemsnummer för att vara med på den sidan. Det är 
många som försöker bli med och det kan handla om allt 
från att låna pengar till att söka partner. Därför är det viktigt 
att man uppger sitt medlemsnummer. Är det något problem 
går det alltid att ringa mig.

Önskar alla en god fortsättning på det nya året.
/Carin Tjellquist
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