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Hej, 
 
God fortsättning på det nya året.  
 
Vi skickar detta brev till dig som medlem i Celiakiföreningen för att vi behöver Din hjälp i vårt 
styrelsearbete.  
 
Vår styrelse står under Svenska Celiakiförbundets styrelse och är dess kontakt "ute i landet". Vårt 
område täcker Västerbottens län. Styrelsen har bland annat till uppgift att planera och genomföra 
lokala aktiviteter.  
 
Använd din rätt att föreslå vilka du anser bör väljas till föreningens olika förtroendeuppdrag. Kom ihåg 
att den som du föreslår, ska ha tillfrågats först. Du kanske själv kan ta ett uppdrag? Lämna dina 
förslag till oss, senast den 30 januari. Ditt namn som förslagsgivare, stannar hos oss. 

Detta brev är skickat till alla medlemmar i Celiakiföreningen i Västerbottens län, även barn. För 
omyndigt barn i Celiakiföreningen får en vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress nyttja 
rösträtten vid val och är även valbar till förtroendeuppdrag utan eget medlemskap. Därmed är 
föräldern välkommen i styrelsearbetet! 

Valberedningens uppgift är att förbereda valen till nästa årsmöte. Då valberedning saknas får vi 
hjälpas åt att hitta personer till de vakanta platserna.  

På nästa sida finns en sammanställning på vilka som har förtroendeuppdrag och vilka som står i tur att 
avgå eller väljas om. 

 

 

Årsmötet kommer att hållas söndag 25 februari kl 14.00 

Plats: Funktionsrätt Umeå (HSO) Storgatan 76 i Umeå, Linnéan. 

Efter mötet bjuder vi på Exotisk planka med kallskuret och kaffe. 

Anmäl dig gärna innan 18 februari via mejl till vasterbotten@celiaki.se   
 

Välkomna! 
 

Kontaktperson: 

Anna-Carin Olsson, tel.0930-208 90 

 

mailto:vasterbotten@celiaki.se
http://www.celiaki.se/vasterbotten
mailto:vasterbotten@celiaki.se


 

 

 

Celiakiföreningen i Västerbotten, Valberedningen 

c/o Anna-Carin Olsson, Plangatan 5, 905 31 Hörnefors 

Mail: vasterbotten@celiaki.se 

Hemsida: www.celiaki.se/vasterbotten 

 

 
 
 
 
 
 
Uppgift på vilka som har förtroendeuppdrag och vilka som står i tur att avgå eller väljas om:  
 
 

 
Man- 
dat- 
tid 

Namn 
Bostads- 

ort 
Vald 
till år 

Förslag till årsmötet 

Ordförande 2 år Anna-Carin Olsson Hörnefors 2018  

Styrelseledamot 
(Kassör) 

2 år Bo Carlsson Umeå 2019 -------------------------------- 

Styrelseledamot 
(Vice ordf.) 

2 år Leif Högbom Umeå 2019 -------------------------------- 

Styrelseledamot 
(Medelemsansvarig) 

2 år Ann-Sofie Blomberg Umeå 2018  

Styrelseledamot 
(Produktombud) 

2 år Carin Nilsson Umeå 2019 -------------------------------- 

Styrelseledamot 2 år Inger Almersson Umeå 2019 -------------------------------- 

Styrelseledamot 
(Sekreterare) 

2 år Lena Nilsson Umeå 2018  

Styrelseledamot 
 

2 år Malin Ström Skellefteå 2018  

Styrelseledamot 
 

2 år Vakant    

Revisor 1 år Pia Spett Bullmark 2018  

Revisor 1 år Joakim Strandberg Umeå 2018  

Suppleant till revisorer 1 år Vakant    

Valberedningsledamot 1 år Vakant  ----  

Valberedningsledamot 1 år Vakant  ----  

Valberedningsledamot 1 år Vakant  ----  

 
 

Bästa hälsningar 
Styrelsen för Celiakiföreningen i Västerbotten 
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