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Kallelse till: länsföreningar, Svenska Celiakiungdomsförbundet, valberedning och 
revisorer.  
 

Kallelse till Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma på hotell 
Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm den 13 – 14 maj 2017 
 
Välkommen till Celiakiförbundets årliga förbundsstämma!  
 
Vi kommer att bo och konferera på hotell Scandic Klara på Slöjdgatan 7 i Stockholm.   
 
Starttid: lördag 13 maj klockan 13.15 (lunch serveras från 12.00) 
 
Avslut: söndag 14 maj klockan 15.00 med eftermiddagsfika. 
 
Preliminärt program: 

 Lördag är det möte med ombuden i SCF. Start 13.15. 

 Söndag är det årsstämma för alla behöriga och anmälda. Avslut 15.00 med eftermiddagsfika. 
 
Förbundsstyrelsen vädjar till alla föreningar som har pengar kvar att bekosta hela eller delar av era 
stämmo-ombuds kostnader för att delta i stämman. Kan ni bekosta resan, maten, eller login med 
föreningens pengar uppskattar vi i förbundsstyrelsen det mycket. För de föreningar som inte har egna 
medel att bekosta hela eller delar av kostnaden för att delta i stämman står förbundet för 
resekostnader (enligt resereglemente), kost och logi från lördag lunch till och med söndag lunch och 
eftermiddagsfika för de som anmält att de är kvar. 
  
Enligt stadgarna ska ombuden anmälas till förbundskansliet senast 7 veckor före stämman så sista 
anmälningsdag är fredagen den 24 mars 2017. Vid senare anmälan tillkommer en avgift för sen 
bokning, 1000 kr/person. De föreningar som den 24 mars inte har namn på alla ombud, anmäler antal 
ombud till förbundskansliet.  
 
SCUF får skicka fyra ombud till stämman och varje länsförening två. Länsföreningar med fler än 1000 
medlemmar, får skicka ett extra stämmo-ombud för varje tusental medlemmar. Antalet ombud baseras 
på medlemsantalet (huvudmedlemmar, familjemedlemmar och fysiska stödmedlemmar) den 31 
december 2016.  
 
Anmälningsblankett och annan information, kommer att läggas ut på förbundets hemsida under 
januari. En länk mejlas ut när detta är klart.  
 
Välkommen till förbundsstämman 2017  
 
Önskar 
 
Förbundsstyrelsen 
Genom förbundsordförande 
Britta N Lundmark 
 


