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SCF Skåne anordnade mässan ”Det goda livet – med 
specialkost” med fokus på GLMS i Malmö. 
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KONTAKTINFORMATION 

Celiakiföreningen i Skåne län  
 

Medlemskontakt 
skane@celiaki.se 
 
0734-19 86 49 

 
 

LOKALFÖRENINGARNA 

Helsingborg, Höganäs, Bjuv 
och Kristianstadtrakten 
Eva Nilsson 

 
helsingborg@celiaki.se 

Hässleholm med omnejd 
Yvonne Söderdahl 

 
hassleholm@celiaki.se 

Lundabygden 
Bodil Rosberg 

 
lundabygden@celiaki.se 

Malmö med omnejd 
Tove Karlsson 

 
malmo@celiaki.se 

Ängelholm med omnejd 
Johanna Kihlgren 

 
angelholm@celiaki.se 
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SCF SKÅNE STYRELSE 



 

 

 

 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 
God fortsättning på det nya året! 
Under 2014 arbetade vi i styrelsen och mässgruppen 
mycket med mässan som blev en succé. 
Nästa mässa har vi redan börjat planera och den kommer 
att vara på Slagthuset den 19 september i år. 
Stort tack till alla funktionärer som gjorde en fantastisk 
insats. 
Julbordet hade vi på Dunkers i Helsingborg. I år var det 
fullsatt och alla var nöjda och glada. Även i år hade jag 
lyckats få ihop produkter till medlemmarna. 
Barnen fick en liten godispåse. 
Tack alla sponsorer för att ni gör detta möjligt. 
Tiden går fort och snart är det årsmöte.  
Vi ses den 3 mars på Hotell Radisson Blu, Östergatan, 
Malmö. 

/Carin 

ÅRSMÖTE FÖR SCF SKÅNE 

Tisdagen den 3 mars 2015 kommer vi ha årsmöte på Hotell 
Radisson Blu, Östergatan, Malmö. Mötet startar 18:00 med 
räksmörgås och dryck.  
Anmälan till mötet görs senast två veckor innan d.v.s. den 
17 februari. Maila in ditt namn, medlemsnummer och 
allergi/intolerans till skane@celiaki.se skriv ”Anmälan 
årsmöte 2015” 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. 



Celiakiföreningen i Skåne län 

 
5 
 

 

 

 

        DAGORDNING ÅRSMÖTET 2015 

§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)  

d. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år)  

e. Fyllnadsval: Ordinarie ledamot (1 år) 

f. Nyval: Ersättare (1 år)  

g. Val av två revisorer och en ersättare (1 år)  

h. Val av valberedningskommitté för val till nästa 
ordinarie årsmöte 2015  

i. 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.  
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 inget annat anges i inbjudan 
på hemsidan. 
http://www.celiaki.se/foreningar/skane-lan/ 

 

UPPDATERADE AKTIVITETER PÅ HEMSIDAN 

Information om aktiviteter i de lokala celiakiföreningarna 
runt om i länet finns på hemsidan eller i lokala utskick inom 
kort. 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!  
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NYA PRODUKTER 
 
 

 



 

 

 

 

 

 


