STÄMMOHANDLINGAR 2016

FÖRBUNDSSTÄMMA
23-24 APRIL | MARSTRANDS HAVSHOTELL

Program
Förbundsstämmohelg 2016-04-23—2016-04-24

Lördag
12.00 – 13.15

Lunch

13.15 – 15.30

Välkommen och introduktion.

			

T f förbundsordförande Britta Nilsson Lundmark reflekterar över året.

		

Presentation av status för projektet Stadgeöversyn.

		

Förbundsstyrelsen presenterar SCF:s strategiska inriktning.

		
			

Presentation av förbundets verksamhet och några av årets höjdpunkter
– generalsekreterare Christina Ralsgård och medarbetare.

			
			

Jesper Lindström, licensieringsansvarig SCF, presenterar nyttan och
möjligheter med licensieringen av glutenfria produkter.

15.30 – 16.00

Paus med fika och mingel

16.00 – 18.00

Om förbundets ekonomi.

			
			

SCUF:s GS Jenny Pettersson berättar om hur SCUF fördelar
medel till aktiviteter.

			
Valberedningen
				
•
				•
				
•

presenterar:
Förslag till nya arvoden
Valberedningens arbetssätt
Föreslagna nominerade ledamöter

18.00

Slut på programmet för dagen

19.00

Middag

Söndag
07.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 10.15

Stämmoförhandlingar

10.15 – 10.45

Paus med kaffe

10.45 – 12.30

Stämmoförhandlingar

12.30 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.30

Stämmoförhandlingar

14.30 – 15.00

Fika

15.00

Bussar avgår till Göteborgs central

15.30 – 16.30

Konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen

Innehållsförteckning
Ombudslista

06

Arbetsformer vid förbundsstämman

07

Dagordning förbundsstämman

08

Verksamhetsberättelse Svenska Celiakiförbundet 2015

09

Årsredovisning 2015

39

Revisionsberättelse

59

Arvodesförslag från valberedning 2016

63

Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift och föreningsbidrag

65

Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas förslag

67

Motioner och yttranden

69

Budget 2016

73

Fastställande av verksamhetsplan 2016-2017

75

Inkomna nomineringar

79

Valberedningens förslag

81

Våra värdeord

83

Ombudslista
Länsförening					Namn
Blekinge län					Annelie Ahmt
Blekinge län					
Anmält – återkommer med namn
Dalarnas län					Anders Algstrand
Dalarnas län					Maria Danmo
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Hallands län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Hallands län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Jämtlands län					Annica Brynger
Jämtlands län					Mikael Eriksson
Jönköpings län					Josephine Jansson
Jönköpings län					
Kalmar län					Bo Blad
Kalmar län					Annika Cansund
Kronobergs län					Monica Paulin
Kronobergs län					Åsa Sandberg
Norrbottens län					Gull-Britt Granbom
Norrbottens län					Sten-Ove Salomonsson
SCUF						
Anmält 4 ombud – återkommer med namn
SCUF						
Anmält 4 ombud – återkommer med namn
SCUF						
Anmält 4 ombud – återkommer med namn
SCUF						
Anmält 4 ombud – återkommer med namn
Skåne län						Paula Karlström
Skåne län						Eva Persson
Skåne län						Magnus Pärsson
Skåne län						Mia Rylander
Skåne län						Emelie Vikell Andersson
Stockholms län					Christina Flyborn Bergman
Stockholms län					Bernt Jakobsson
Stockholms län					Iréne Jonson
Stockholms län					Therese Larsson
Stockholms län					Jan Myhr
Stockholms län					Solveig Nettelbladt
Södermanlands län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Södermanlands län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Uppsala län					Ragnar Ryd
Uppsala län					Anna Karin Lindroos
'
Värmlands län					Monica Gustafsson
Värmlands län					Kristin Karlsson
Västerbottens län					Bo Carlsson
Västerbottens län					Anna-Carin Olsson
Västmanlands län					Elisabeth Hammar
Västmanlands län					Ann-Mari Schough
Västernorrlands län					Inger Norberg
Västernorrlands län					Kjell Norberg
Västra Götalands län					Annika Jarstål
Västra Götalands län					Viktoria Larbecker
Västra Götalands län					Annica Osbäck
Västra Götalands län					Pia Svanberg
Västra Götalands län					Marianne Ståhlbrand
Västra Götalands län					Caroline Mattsson
Örebro län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Örebro län					
Anmält 2 ombud – återkommer med namn
Östergötlands län					Per Hellman
Östergötlands län					Viktoria Lindholm
Östergötlands län					Lina Persson
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Arbetsformer vid förbundsstämman
Arbetsgången
Vilka ärenden stämman ska ta itu med, och i vilken ordning, bestäms av ”normaldagordningen”
i stadgarnas § 5. Innehåll och ordning kan vid behov ändras. Eventuell justering görs i samband med antagande av dagordning vid stämmans inledning. Ärende som inte redovisats för
ombuden i stämmohandlingarna kan tas upp för diskussion men inte för beslut. Sådan ”övrig
fråga” måste anmälas innan dagordningen fastställs.
Ärendebehandling
Styrelsens berättelser, verksamhetsplaner, budgetförslag och övriga förslag liksom motioner
behandlas och beslutas av hela ombudskretsen. Ärenden som hör samman i sak behandlas och
beslutas om möjligt ihop.
Styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag är huvudförslag, likaså styrelsens yttranden över motioner. Huvudförslag ställs mot motförslag när sådant finns. Motförslag kan ställas
under ärendebehandlingen av den som har förslagsrätt. Bifall till förslag kan också ställas mot
avslag till förslag.
• 		
		
		

Yttranderätt har ombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, generalsekreterare,
ledamot i av styrelsen utsedda organ och förbundskanslist. Motionär har rätt att yttra
sig vad avser inlämnad motion.

•		

Förslagsrätt har kretsen ovan med undantag av förbundskanslist och motionär.

• 		
		
		

Yrkande: Att lämna ett förslag till beslut sker genom s k yrkande. Var tydlig med att
det är ett yrkande du lämnar (för att det säkert ska kunna skiljas från ett debattinlägg
eller en allmän synpunkt du vill framföra).

• 		

Rösträtt har endast ombud (och som är upptagna i röstlängd)

• 		

Begära ordet: Den som vill yttra sig i ett ärende begär ordet.

• 		

Ordningsfråga: Ordningsfråga begärs för att t ex reda ut arbetsgången i ett ärende.

• 		

Sakupplysning: Sakupplysning begärs för att ge eller få sakupplysning.

Beslutsgången
Beslut tas med öppen omröstning och i första hand genom acklamation (ja-rop). Först prövas
ombudens stöd för huvudförslaget, sedan för motförslaget. ”Bifalles styrelsens förslag?”
”Avslås styrelsens förslag?” ”Bifalles Gunnar Grens förslag?” Stämmoordföranden tolkar resultatet av acklamationen och klubbar sin tolkning om inget ombud begär rösträkning. ”Jag finner
att ombuden bifallit styrelsens förslag” Rösträkning sker genom öppen omröstning (handuppräckning) eller med namnupprop. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
skiljer lotten.
Personval
För varje val redovisas de som föreslås av valberedningen och de som nominerats. Endast
föreslagen av valberedningen och nominerad kan väljas. Personval sker med slutna valsedlar.
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Förslag till 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 verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
9. Arvodesförslag –valberedningen
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
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
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2015
FÖRORD
VÅR ORGANISATION
STÖD TILL FORSKNING
LICENSIERING
INTRESSEPOLITISKT
ARBETE
KOMMUNIKATION

Förord
2015 var ett spännande år i förbundets historia. Förbundet fyllde 40 år och det firades
genom att förbundet gav ut intervjuboken Jag har celiaki - barn och tonåringar om att leva
med glutenintolerans. Alla medlemmar upp till 18 år med celiaki fick boken skickad till
sig tillsammans med nummer två av CeliakiForum. Förbundets medlemstidning bytte namn
till CeliakiForum från nummer ett 2015, lanserades med nytt format och papper och vann
Svenska Publishing-priset för bästa medlemstidning vid en prisceremoni i höstas.
Jag är mycket stolt över att få vara med och leda förbundet i denna utveckling, celiaki har varit
på mångas läppar och förbundet har synts i både radio, TV och annan media under året.
Under våren anställdes förbundets webbansvarige och detta blev ett lyft för både hemsida och
Facebook. Antalet besökare på hemsidan har ökat och vi nådde 226 000 unika besökare under
året, vilket betyder en ökning med mer än 30 procent.
Kontakter med producenter av glutenfria produkter har intensifierats i och med att det nya
licensieringsavtalet nu har landats och det är verkligen ett stort arbete som genomförts i denna
fråga. Sverige är vid sidan av Italien en av de största producenterna inom glutenfri livsmedelsproduktion och nu har vi avtal med de företag som använder det överkorsade axet på sina
produkter.
Under året fördjupades förbundets samarbete med läkare och forskare i Arbetsgruppen för
celiaki inom barnläkarföreningen då vi var med och arrangerade en celiakidag för celiakispecialister i Sverige.
Förbundet fanns på plats under Almedalsveckan där vi talade med politiker, andra viktiga
personer inom olika organisationer och myndigheter, samt med läkare och forskare. Det blev
många spontana och givande möten.
Förbundets ekonomi är i balans men klarar inga stora aktiviteter. Detta är något förbundsstyrelsen blivit varse om och diskussioner om hur fördelning av medel ska ske har påbörjats.
Detta för att ha en långsiktigt hållbar strategi för förbundets ekonomi. Under året har en
strategisk inriktning tagits fram och fastslagits. Detta arbete kommer att fördjupas och fortsätta under året och förhoppningsvis kommer detta förändringsarbete att lägga grunden till ett
fortsatt gott arbete för våra medlemmar under 2016.

Christina Ralsgård
Generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet
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Svenska Celiakiförbundets ändamål
Svenska Celiakiförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation
som är fristående och oberoende gentemot företag och myndigheter.
Enligt stadgarna ska Svenska Celiakiförbundet 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 celiakiforskning i Sverige,
– att i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen,
– att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för människor
med funktionsnedsättning.
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Vår organisation
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Stämman hålls årligen och då
väljs förbundsstyrelse av ombud från länsföreningarna och SCUF.
Förbundet har en anställd generalsekreterare.
Svenska Celiakiförbundets organisation

Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Generalsekreterare

Länsföreningar
Lokalföreningar

Vetenskapligt råd

SCUF

Förbundskansli

Förra stämman hölls på Villa Aske i Bro den 25-26 april 2015. Bengt Eriksson valdes till förbundsordförande. Stämman beslutade om en översyn av SCF:s stadgar.
Under året har en utbildningshelg för nya förtroendevalda genomförts i Stockholm 12-13
september. Information gavs om förbundet, de diagnoser som förbundet företräder och om
styrelsearbete i allmänhet.
De medlemmar i Svenska Celiakiförbundet som är 0-29 år med diagnosen celiaki kan välja att
utöver medlemskapet i SCF också gå med i organisationen SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet. Under året har samarbetet mellan Svenska Celiakiungdomsförbundet genomförts
genom kontakter mellan de båda generalsekreterarna och webbredaktör och kommunikatör.
Detta har lett till samverkan kring framtagande av fakta inför olika möten på departementsnivå
och viss samordning av kommunikationsarbetet.
Svenska Celiakiförbundet är ett funktionshinderförbund och får som sådant varje år ansöka
om statsbidrag från Socialstyrelsen. Generalsekreteraren representerar förbundet två gånger
om året vid Socialstyrelsens möten, gällande statsbidrag till funktionshinderorganisationerna.
Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i AOECS (samarbetsorganet för celiakiförbund i
Europa) och Handikappförbunden, HSO. Svenska Celiakiförbundet är också medlem i studieförbundet ABF.
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VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelsen
Strategisk plan
Den nya förbundsstyrelsen som valdes av stämman 2015 startade upp arbetet på det konstituerande mötet på Villa Aske i Bro i april. Förbundsstyrelsen har haft 14 stycken styrelsemöten, både på kansliet och per telefon. Under hösten träffades styrelsen, förutom i vanliga
styrelsemöten, även för en strategi- och styrelsemöteshelg. Under helgen arbetade styrelsen
tillsammans fram en strategisk plan för förbundet.
Den strategiska planen är tänkt att vara ett levande dokument där alla tydligt kan se vad
förbundet har för aktiviteter, inom vilken huvudinriktning aktiviteterna passar in samt att vi
hela tiden ska ha förbundets värderingar i åtanke. Denna strategiska plan ska både synliggöra
kansliets många uppgifter, när arbetsbördan är som störst och samtidigt underlätta i planeringen av nya aktiviteter.
Huvudinriktningarna i strategin är följande:
• 		
		

Genom att vara insatta och ha kompetens inom området kunna stötta och guida våra
medlemmar för en enklare och bättre vardag.

• 		
		

Höja kunskapen om celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi
inom förbundet och i vår omvärld.

• 		

Påverka i relevanta regelverksfrågor och vår omvärld för att driva våra frågor i rätt riktning.

• 		

Bevaka rättigheter och verka för likabehandling oavsett ålder och bostadsort.

• 		

Följa debatt och forskning i våra frågor.

•		

Stödja forskning inom området.

Styrelsen har arbetet fram den strategiska planen genom att dela in den i olika fokusområden:
“Vi”, “Medlemmarna”, “Omvärlden” samt “Effektivitet”. Dessa områden hjälper oss att placera in
rätt aktivitet under rätt fokusområde och på så sätt underlätta i arbetet för att prioritera och
planera aktiviteterna.

Strategi Svenska Celiakiförbundet
Vision
Personer med celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi ska 		
diagnostiseras så tidigt som möjligt, en diagnos möjliggör ett friskare liv.
Verksamhetsidé
Förbundet ska genom kunskap, kommunikation och påverkan ge en röst åt de
personer som har celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi. 		
Förbundet ska bidra till kunskapshöjande insatser.
Värdeord
Engagemang
Respekt
Gemenskap
Kompetens
Huvudinriktning
•		
		

Genom att vara insatta och ha kompetens inom området kunna stötta och guida våra
medlemmar för en enklare och bättre vardag.

•		
		

Höja kunskapen om celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi
inom förbundet och i vår omvärld.

•		

Påverka i relevanta regelverksfrågor och vår omvärld för att driva våra frågor i rätt riktning.
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VÅR ORGANISATION

•		

Bevaka rättigheter och verka för likabehandling oavsett ålder och bostadsort.

•		

Följa debatt, forskning i frågor. Belysa men inte nödvändigtvis ta ställning.

•		

Stötta forskning inom området

Frågor att driva
•		

Snabbare diagnostisering.

•		

Rättigheter och likabehandling.

•		

Bidra till forskning och kunskap.

•		

Merkostnaden: Ersättning till alla oavsett ålder och bostadsort.

Ekonomisk strategi och stadgeöversyn
Förbundsstyrelsen har diskuterat en långsiktig, hållbar ekonomisk tillväxt och hur förbundet
kan få till en sådan på bästa sätt. Detta gäller både hur SCF kan få ett större inflöde av pengar
och hur förbundet ska fördela befintliga medel så att de kan betala önskade och beslutade
aktiviteter både lokalt och centralt i förbundet.
Förbundsstyrelsen har tagit fram och beslutat om direktiv för revisionen för stadgarna. Vilka
representanter som ska ingå i stadgerevisionen diskuteras. Målet är att stadgerevisionen ska
vara färdig för beslut till stämman 2017.
Förbundsstyrelsen har under 2015 inlett en dialog med den nya förbundsstyrelsen i SCUF och
har kommit överens om att starta ett samarbete under 2016, där vi kan lära av varandra och
eventuellt ha någon gemensam aktivitet för våra medlemmar.
Förbundsstyrelsen har initierat ett uppdrag att ta fram riktlinjer för läns- och lokalföreningarnas
verksamhetsredovisningar. Nu är kvaliteten på de dokument som skickas till förbundet i samband
med årsredovisningen av föreningarna mycket varierande i sitt innehåll. Detta innebär att
uppföljningen försvåras och är mycket tidskrävande. Det försvårar ansökningarna av statsbidrag
till förbundet. Förbundets revisor har påtalat de stora bristerna och detta måste åtgärdas.
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VÅR ORGANISATION
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VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelse och andra förtroendeuppdrag
Förbundsstyrelsens sammansättning under tiden 2015-01-01—2015-04-26

Ordförande 		

Bengt Eriksson 			

Skåne län

Vice ordförande
Anders Boman			
Västerbottens län
				Tom Fagerlund			Norrbottens län
				
Josephine Jansson 		
Jönköpings län
				
Annelie Ahmt			
Blekinge län
				
Claes Hallert			
Östergötlands län
				
Björn Johansson		
Södermanlands län
Generalsekreterare
Adjungerad

Christina Ralsgård

Firmatecknare		
				
				

Bengt Eriksson
Anders Boman
Christina Ralsgård 		

Arbetsutskott 		
				
				

Bengt Eriksson
Anders Boman
Annelie Ahmt

Personalutskott
				
				

Bengt Eriksson
Anders Boman
Annelie Ahmt

Vetenskapliga rådet
				

Josephine Jansson
Björn Johansson

Generalsekreterare

Övriga funktioner
Revisorer, ordinarie under tiden 2015-01-01—2015-04-26
Auktoriserad
Verksamhetsrevisor

Anita Deurell			
Conny Boman			

Revaco Revision
Örebro län

Revisorer, ersättare under tiden 2015-01-01—2015-04-26
Auktoriserad 		
Verksamhetsrevisor

Peter Åström			
Caroline Gelfgren		

Revaco Revision
Stockholms län

Valberedningens sammansättning under tiden 2015-01-01–2015-04-26
				
				
				

Ryan Korsbakke			
Monica Eriksson			
Carin Tjellqvist			

Hallands län
Jämtlands län		
Skåne län
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VÅR ORGANISATION

Förbundsstyrelsen sammansättning under tiden 2015-04-26—2015-12-31

Ordförande 		

Bengt Eriksson 			

Skåne län

Vice ordförande
Britta Nilsson Lundmark		
Skåne län
				
Anders Boman			
Västerbottens län
				Tom Fagerlund			Norrbottens län
				
Claes Hallert			
Östergötlands län
				
Madeleine Hedberg		
Östergötlands län
				
Carole Lindmark		
Stockholms län
Generalsekreterare
Adjungerad

Christina Ralsgård

Firmatecknare		
				

Hela styrelsen
Christina Ralsgård 		

Arbetsutskott 		

Hela styrelsen

Personalutskott
				
				

Bengt Eriksson
Britta Nilsson Lundmark
Carole Lindmark

Generalsekreterare

Förbundsstyrelsen har genomfört 14 protokollförda sammanträden under 2015.

Övriga funktioner
Revisorer, ordinarie under tiden 2015-04-26—2015-12-31
Auktoriserad		
Verksamhetsrevisor

Anita Deurell			
Conny Boman			

Revaco Revision
Örebro län

Revisorer, ersättare under tiden 2015-04-26—2015-12-31
Auktoriserad
Verksamhetsrevisor

Stefan Mattsson			
Caroline Gelfgren		

Revaco Revision
Stockholms län

Valberedningens sammansättning under tiden 2015-04-26—2015-12-31
				
				
				

Monica Eriksson			
Stefan Sjökvist			
Carin Tjellqvist			

Jämtlands län
Värmlands län
Skåne län
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VÅR ORGANISATION

Läns- och lokalföreningar
Förbundet har 20 länsföreningar och 9 lokalföreningar som är aktiva. Föreningarna anordnar
olika typer av aktiviteter för medlemmarna. Många föreningar anordnar bakträffar, familjedagar
med friluftsaktiviter och god mat samt provsmakningar av nya produkter i matbutiker. Föreningar
anordnar också olika typer av föreläsningar med läkare eller dietist, och anordnar julbord för sina
medlemmar.
Exempel på föreningsaktivititeter:
Stockholms länsförening anordnade för tjugonde gången sin mässa ”Mat för livet” på Kistamässan i
december för alla som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. Mässan rymde 73 utställare och ett program med föredrag. Mässan besöktes av ca 3 400 personer.
Skånes länsförening anordnade för andra året i rad en matmässa i september; ”Det goda livet –
med specialkost” för alla som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. Mässan rymde 30
utställare och besöktes av ca 1200 personer.
Med anledning av att SCF fyllde 40 år bjöd föreningen i Uddevalla in till en föreläsningskväll, med
bl a överläkare Lars Ellergård, och dietist Stine Störsrud, båda från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Föreningen i Örebro län arrangerade i mars en minimässa. Mässan inbegrep 15 utställare och besöktes av hundratalet personer. Föreläsare under dagen var bland andra professor Jonas F Ludvigsson,
Örebro Universitetssjukhus, som föreläste om celiaki.
Östergötlands länsförening har tagit fram en informationsskrift kring de diagnoser som förbundet
företräder, som riktar sig till dem som arbetar på café, restaurang och bageri.
Västmanlands länsförening har arbetat med ett ”Annorlunda”-tema under två veckor i oktober.
Kampanjen baserade sig på SCF:s bok ”Jag har celiaki” och riktade sig till bl a förskolor och skolor.
Under veckorna bakade man bl a på förskolor, och arrangerade föreläsning om celiaki med överläkare och med dr Ulrika L. Fagerberg.
På Gotland finns det just nu ingen länsförening. SCF:s generalsekreterare och ombudsman arrangerade ett medlemsmöte i Visby i november, med föredrag och diskussioner om framtida eventuella
medlemsaktiviteter.
Länsföreningar inom SCF
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Lokalföreningar inom SCF
Göteborg med omnejd
Helsingborg/Kristianstad
Hässleholm
Lundabygden
Malmö med omnejd
Sjuhäradsbyggden
Skaraborg
Uddevalla med omnejd
Ängelholm
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Förbundskansli
Svenska Celiakiförbundets kansli finns på Södermalm i Stockholm med adress Blekingegatan
28. Generalsekreterare är direkt underställd förbundsstyrelsen och är adjungerad i förbundsstyrelsen. Generalsekreterare har ansvar för kansli och medarbetare.
Generalsekreterare har arbetsledningsansvar och arbetsgivaransvar för all anställd personal
samt konsulter.
Utvecklingsarbetet som bedrivits för att effektivisera och professionalisera förbundets kansli
har fortsatt under året.
I juni anställdes en webbredaktör på heltid. Tjänsten innebär ansvar för hemsidan celiaki.se,
huvudansvar för förbundets övriga sociala mediekanaler (Facebook och Instagram) samt att
fotografera och skriva texter till dessa forum och i förekommande fall även till CeliakiForum.
Webbredaktören sköter även layout av en del informationsmaterial, formgivning av annonser
och har ansvar för medlemserbjudanden.
Förbundets ekonomi sköts externt av företaget DKR.
CeliakiForums chefredaktör Jenny Ryltenius är frilansjournalist.
Licensieringsarbetet sköts av Jesper Lindström, Buddha Marketing Communication.
Personal
Christina Ralsgård 100 % generalsekreterare
Anna Maria Schröder 100 % ombudsman och pressekreterare
Marc Malmqvist 100 % webbredaktör juni-dec
Katarina Verbeet 100 % administratör och har ansvar för medlemsregistret
Sonja Rinne 100 % administratör, annonsförsäljning
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Medlemsstatistik
Den 31 december 2015 hade Celiakiförbundet totalt ca 24 700 medlemmar. Medlemsantalet
har de senaste åren legat mellan 24 000 och 25 000 medlemmar.

Medlemsutveckling SCF 2008-2015
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Av det totala antalet medlemmar är ca 17 700 huvudmedlemmar med diagnos.
(Av familjemedlemmarna har ca 1 300 någon eller några av de diagnoser förbundet företräder.)
Drygt 300 av medlemmarna är fysiska stödmedlemmar och ca 500 är juridiska stödmedlemmar. Ungefär 6 300 personer är familjemedlemmar.
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Medlemsantal efter diagnoser
Totalt har alltså ca 19 000 medlemmar någon eller några av diagnoserna som förbundet
företräder. Den stora majoriteten - 93 procent - av dessa har celiaki/DH (enbart eller i kombination med något annat).
•
		

Cirka 600 medlemmar är laktosintoleranta (enbart eller i kombination med annat,
dock inte med celiaki).

•
		

600 medlemmar är mjölkproteinallergiker (enbart eller i kombination med annat, dock
inte med celiaki),

•
		

cirka 170 medlemmar är sojaproteinallergiker (enbart eller i kombination med annat,
dock inte med celiaki).

Medlemsantal efter diagnoser

			
			

Celiaki		
93%		

Laktosintolerans
3%			

Mjölkprotein
3%		
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Sojaprotein
1%

Stöd till forskning
Forskningsfonden
Svenska Celiakiförbundet har för främjande av medicinsk forskning kring celiaki inrättat en särskild fond som äger och förvaltar medel som för detta ändamål ställs till förbundets förfogande
genom bidrag, gåvor, arv eller liknande.
Under året har Svenska Celiakiförbundet delat ut medel ur forskningsfonden till två olika
forskningsprojekt. Båda projekten ska titta närmare på sambanden mellan celiaki och tarmens
bakterieflora.
Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus,
tilldelades 200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn. Syftet med studien
Gut bacterial associations with celiac disease är att ta reda på om den rubbade tarmfloran hos
barn med celiaki är konsekvensen av en sjuk tarm eller om tarmfloran har med själva uppkomsten av celiaki att göra.
Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelades 100 000
kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.
Syftet med studien Immunpatologi vid celiaki - kliniska tillämpningar och möjligheter att
påverka sjukdomsförloppet är att förstå vilka faktorer som startar skadan i patientens tarm.
90-konto

Svenska Celiakiförbundet har ett 90-konto, bankgiro 900-2460, vars ändamål är att samla in
medel till forskning via förbundets forskningsfond.
Att inneha ett 90-konto betyder att förbundets verksamhet i sin helhet granskas av Svensk
Insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och
att pengarna kommer dit de ska. Svensk Insamlingskontroll gör årliga kontroller av alla med
90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. Granskningen bygger på
att respektive 90-kontoinnehavare årligen skickar in sin redovisning enligt särskilda resultatoch balansräkningsblanketter. Det är med utgångspunkt från dessa handlingar som Svensk
Insamlingskontroll utför sin granskning.
Medlemmar som inträder i SCF får med sitt välkomstbrev ett inbetalningskort till 90-kontot
med en uppmaning att bidra till celiakiforskningen. När SCF har annonserat i olika medier under året har 90-kontots logotyp funnits väl synlig.
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Vetenskapliga rådet
Vetenskapliga rådet består av forskare, dietister och läkare som är knutna till Svenska Celiakiförbundet. Rådet ska bistå förbundet i medicinska och vetenskapliga frågor.
Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som inkommer till Forskningsfonden och
föreslå förbundsstyrelsen vem eller vilka av de sökande som ska beviljas forskningsmedel.
För att undvika jävsituationer finns möjlighet till att konsultera externa specialister. Dessa specialister har under 2015 varit MD, PhD, överläkare Knut Lundin, Oslo, Norge och MD, professor Steffen
Husby, Odense, Danmark.
Vetenskapliga rådet har träffats vid ett tillfälle under året. Ledamöter har också ett antal gånger
varit behjälpliga via e-post som sakkunniga i frågor som personal på förbundskansliet har haft,
samt har ledamöter agerat faktagranskare av informationsmaterial som SCF producerat.
Vetenskapliga rådets ledamöter:
Daniel Agardh, docent, överläkare, Sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition,
barnmedicinska kliniken Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus
Ethel Kautto, legitimerad dietist, universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet (Tillträdde hösten 2015)
Cecilia Olsson, legitimerad dietist, universitetslektor och prefekt, Institutionen för Kostvetenskap, Umeå Universitet (Avgick hösten 2015)
Olof Sandström, docent, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus,
Umeå
Stine Störsrud, legitimerad dietist, med dr Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg
(Under 2016 kommer även Klas Sjöberg, Lunds universitet, att tillträda som ledamot i rådet.)
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Licensiering
Licensiering av glutenfria produkter
Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen det överkorsade axet till de producenter
som uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri tillverkning. Symbolen är internationell och kan
användas på de glutenfria livsmedel som är framtagna enligt våra krav.
Tanken med symbolen det överkorsade axet är att alla som har celiaki utan tvivel ska kunna
veta vad som är säkert att äta. Konsumenten ska lätt kunna hitta dessa produkter på hyllan i
matvaruaffären och man ska kunna lita på att den är kontrollerad av en oberoende part.
I dagsläget har drygt 30 företag totalt närmare 400 produkter licensierade hos
Svenska Celiakiförbundet.
Alla matproducenter och återförsäljare av mat kan ansöka om att kunna märka sina produkter
med det överkorsade axet genom en licensiering från förbundet. För att få märka produkten
med vår symbol ställs höga krav. Bland annat ska produkten testas hos ett oberoende ISO-certifierat laboratorium som visar att maten inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Detta ska
ske minst en gång per år eller om receptet görs om.
Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för
de europeiska celiakiförbunden, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). År 2012
skrev förbundet på ett avtal med AOECS där vi åtog oss att genomföra European Licensing
System, ELS där alla företag i Sverige som använder det överkorsade axet på sina förpackningar ska ha ett giltigt licensieringsavtal med Svenska Celiakiförbundet och där varje produkt har
ett eget unikt nummer där det också finns angivet att företaget (varumärkesinnehavaren) har
sitt säte i Sverige.
Under året har förbundet anlitat en varumärkesstrateg på konsultbasis för att klargöra och
implementera förbundets licensieringsavtal. Detta innebär att ett flertal stora producenter har
ingått nya avtal med SCF. Förbundet har gjort om strukturen för licensieringskostnaden för
att bättre skydda förbundet mot att behöva betala mer till AOECS än vad förbundet får in för
licensieringen. Förbundet har krav på sig från AOECS gällande återrapportering och betalning
för licensen.

-0 06-022

Symbolen ska alltid åtföljas av
en licenskod. SE visar landet
där varumärkesinnehavaren
har sitt huvudkontor, en tresiffrig kod för företaget samt
en tresiffrig kod för den aktuella
produkten.

AT

O

SE

10

Så ska det överkorsade axet se ut på förpackningar:

S - S E - 0 1 6-0

När OATS ingår i licenskoden
innebär det att produkten
innehåller havre, men att den
klarar kravet på maximalt
20 mg gluten/kg.
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Intressepolitiskt arbete
Vård och forskning
Nationellt celiakimöte
I slutet av mars hölls ett nationellt celiakimöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.
Forskare, läkare, sjuksköterskor och dietister från de kliniker som rapporterar in till det nationella celiakiregistret bjöds in för att lyssna på föreläsningar och diskussioner om det senaste
kunskapsläget och forskningen kring celiaki. Arrangör av mötet 27 mars var Arbetsgruppen för
celiaki. Svenska Celiakiförbundet hade ansvaret för de praktiska arrangemangen inför och kring
mötet, som hade nästan 100 deltagare. Fria Bröd var huvudsponsor och Thermo Fisher Scientific var sponsor.
I Sverige finns ett världsunikt register som kartlägger celiaki hos barn och ungdomar. Ansvaret
för registret ligger hos Arbetsgruppen för celiaki, som består av barnläkare från hela Sverige
och som verkar inom Svenska barnläkarföreningens sektion för gastroenterologi, hepatologi
och nutrition. Alla läkare som ställer diagnosen celiaki hos barn och ungdomar bör rapportera
nya fall till celiakiregistret. Syftet är att kartlägga och följa utvecklingen över tid, samt möjliggöra
forskning. Vetenskapliga studier kring celiaki bedrivs fortlöpande med registret som underlag.
Informationskampanj om celiaki till alla vårdcentraler
SCF genomförde, i samarbete med läkare, i oktober en informationskampanj till primärvården.
Alla landets närmare 1200 vårdcentraler mottog ett brev som bland annat innehöll en prisbelönt vetenskaplig översiktsartikel om celiaki - Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att
missa, Läkartidningen nr 11-2014. Artikeln vann pris för bästa översiktsartikel vid senaste
Läkarstämman, och i den sammanfattas det viktigaste kring celiaki.
I utskicket fanns också bland annat ett informationsbrev om att det är viktigt att uppmärksamma celiaki. Brevet skrevs under av Christina Ralsgård, generalsekreterare SCF, Anneli
Ivarsson, professor och överläkare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting samt
ordförande för Celiakiarbetsgruppen, Anna Myleus, allmänläkare i Västerbotten och forskare
vid Umeå universitet och Marie Carlson, adj professor, överläkare vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala och ordförande i Svensk Gastroenterologisk förening, SGF. Utskicket sponsrades av
Thermo Fisher Scientific.
Syftet med utskicket var att bidra till en höjd kunskapsnivå och medvetenhet om celiaki på landets
vårdcentraler. En svensk studie har visat att det tar i genomsnitt drygt fem år för vuxna personer
att få en celiakidiagnos från det att man sökt läkarhjälp för sina besvär första gången. Merparten av
de 150 000 personer som beräknas ha celiaki i Sverige har ännu inte fått sin diagnos.

Kapitel 1 : Vår organisation
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Vetenskaplig kongress ICDS (International Celiac Disease Symposium)
I somras samlades världens främsta celiakiforskare på den vetenskapliga kongressen ICDS
i Prag, Tjeckien. Den globala kongressen arrangeras vartannat år på olika platser i världen.
Årets kongress var den 16:e i ordningen. Från Sverige fanns forskarna Anneli Ivarsson, Jonas F
Ludvigsson och Olof Sandström på plats. SCF representerades av generalsekreterare och CeliakiForums chefredaktör. Under tre intensiva dagar avlöste runt 50 forskare varandra på olika
föreläsningsscener. Totalt presenterades hundratals aktuella forskningsstudier med
varierande fokus. Framtida förbättrad diagnostik, genetik och non celiac gluten sensitivity
(glutenkänslighet utan celiaki) var ämnen som fick stort utrymme. Ett resultat från dagarna i
Prag blev att flera celiakiförbund, däribland SCF, påbörjade diskussioner om planer att tillsammans bilda en världsomspännande paraplyorganisation. Detta för att kunna påverka internationellt i celiakifrågor.
Arbetsgruppen för celiaki
SCF har under året haft täta kontakter och gott samarbete med Arbetsgruppen för celiaki.
Generalsekreterare och ombudsman har deltagit i arbetsgruppens möten, för kunskapsutbyte
och samtal om möjliga samarbeten. SCF gjorde det möjligt för arbetsgruppen att arrangera
Nationellt celiakimöte genom att förbundets ombudsman och administratör tog på sig ansvaret för de praktiska förberedelserna och organisationen kring mötet.
Bland ledamöterna i Arbetsgruppen för celiaki återfinns många av de ledande experterna på
celiaki i Sverige. En av de viktigaste frågorna för arbetsgruppen under 2016 är att nå ut med
information om celiaki till allmänläkarna i primärvården.

Ekonomi - merkostnadsersättning
Debattartikel SVT Opinion
"Alla som har celiaki borde ha rätt till en merkostnadsersättning för sin glutenfria kost." Det
skrev generalsekreterare Christina Ralsgård i debattartikeln Vi kräver ekonomisk ersättning för
glutenfri kost på webbsajten SVT Opinion den 4 mars. Artikeln var förbundets uppföljning på
några dagars intensiv uppmärksamhet i press, tv och radio om den glutenfria trenden.
Regionala kontakter
Kronoberg är ett av få landsting som betalar ut någon form av merkostnadsersättning till
vuxna med celiaki. I oktober fanns förslag inom landstinget att ta bort ersättningen. SCF:s ombudsman tog då kontakt med politiker och tjänstemän inom landstinget. Bland annat skickades
ett brev från generalsekreteraren till berörda beslutsfattare med information om celiaki, samt
boken Jag har celiaki. Beslutet blev till slut att merkostnadsersättningen i Kronobergs landsting
för nuvarande blir kvar i oförändrad form.
Även i Region Halland betalas ett kontantbidrag till vuxna med celiaki ut. Inom regionen påbörjade tjänstemän en utredning om hur livsmedel för särskilda näringsändamål skall förskrivas,
följas upp och subventioneras. I utredningen ingick förslag om att ändra på hur barn som har
celiaki får subventionerade livsmedel, och förslag fanns på att ta bort ersättningen för vuxna.
Förslaget är fortfarande under utredning, och har inte nått beslutsfattarnivå. SCF:s ombudsman
och generalsekreterare har haft kontakt med tjänstemän inom regionen, och detta behöver
följas upp under 2016.
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Märkning av livsmedel
Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet
Svenska Celiakiförbundet deltar i Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet, tillsammans
med representanter för livsmedels – och restaurangbranschen, Livsmedelsverket och Astma- och
allergiförbundet. Inom gruppen utbyter parterna information och kan diskutera frågor som man
har inom de olika organisationerna. Arbetsgruppen tar också fram branschriktlinjer för företag om
märkning och principer gällande allergier och överkänslighet. Under 2015 genomarbetade gruppen
på nytt riktlinjerna, och dessa uppdaterades till en ny version. Arbetsgruppen sammanträder vanligen två gånger om året, dock oftare under arbete med uppdateringen av riktlinjerna.
Födoämnesallerginätverket
Detta allerginätverk är ett forum för livsmedelsindustri, handel, myndigheter och organisationer
att lyssna på föredrag och diskutera kring födoämnesallergi och allergener; vilka lagar och regler
som finns och förväntas. Under året närvarade SCF vid två möten. Bland annat kretsade agendan
kring om det är möjligt att ta fram tröskelnivåer för allergener när det gäller märkning av mat.
SCF:s ombudsman fick också chansen att hålla föredrag för nätverket om förbundet. Nätverket
träffas vanligen tre gånger om året.

Tillgänglighet
Ny upplaga av Ingredienslexikon
Förbundet tog fram en nyuppdaterad upplaga av informationsskriften Ingredienslexikon. I ingredienslexikonet finns ingredienser, tillsatser och beteckningar relaterade till mat och livsmedel
listade. Till varje uppslagsord ges en förklaring och en eventuell funktion, och uppgift om ingrediensen innehåller gluten, laktos, mjölk- eller sojaprotein. Boken redogör även för konsumentansvar,
märkningsregler och allergenmärkning. Ingredienslexikon används av privatpersoner, men beställs
också av kök i kommuner och landsting som ansvarar för offentliga måltider inom skola, vård och
omsorg.
Företagskontakter
SCF har kontakt med livsmedelsföretag av olika slag – producenter av glutenfria livsmedel, livsmedelshandel och besöksnäring.
Några kontakter som förbundet har haft under året:
Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare var speciellt inbjuden till ”Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin” i början av december. Mötet ägde rum på Fria Bröd:s fabrik
och huvudkontor i Mölndal. Generalsekreteraren deltog i panelsamtal med bland andra generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Dessa tre myndigheter stod
också som arrangör bakom mötet. ”Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin”
är ett för dessa myndigheter gemensamt projekt för att hitta konkreta förbättringar för den
svenska livsmedelsindustrin. Att SCF inbjöds till detta möte handlade om att generalsekreteraren
gavs möjligheten att lyfta frågan om säker mat för celiakipatienter.
Deltagande vid presentation av Scandics nya satsning på utökat frukostutbud på alla sina hotell
för de med celiaki eller allergi; ”En godare morgon för alla” i november. Generalsekreterare och
ombudsman har framfört en del synpunkter på märkning, ordval etc, samt har bistått företaget
med viss faktaupplysning.
Generalsekreteraren höll föredrag på ICA:s utbildning för matinspiratörer från hela landet i oktober.
SCF:s ombudman höll föredrag för Livsmedelsföretagens nutritionsgrupp (på Unilevers huvudkontor i Köpenhamn) om SCF, våra frågor och medlemmar. Nutritionsgruppen är sakkunnig och
rådgivande till organisationen Livsmedelsföretagen. Gruppen består av representanter från företag
som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion, tex Arla och Lantmännen.
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Likabehandling
Boken "Jag har celiaki"
År 2015 var året då förbundet firade 40-årsjubileum och återvände till sina rötter genom att ge
ut en bok om och med barn. SCF gav ut boken Jag har celiaki – barn och tonåringar om att leva
med glutenintolerans. Tanken bakom boken är att alla skolbarn som har celiaki ska få en röst.
Barnen har alltid varit en viktig del av förbundet. Svenska Celiakiförbundet startades för 40 år
sedan av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki.
I intervjuboken Jag har celiaki berättar tio barn och tonåringar i åldrarna 6-16 år om hur det
är att leva med celiaki. Boken innehåller även faktadelar om sjukdomen, och Lars Browaldh,
överläkare vid Sachsska barnsjukhuset, svarar på ”vanliga frågor” om celiaki och glutenfri kost.
Smilla Luuk, som startade en glutenfri mat-och-bak-blogg när hon var 12 år, ger också tips för
en glutenfri vardag.
Alla medlemmar som är under 18 år som har celiaki fick boken gratis med sin medlemstidning.
Under året har också alla som blivit nya medlemmar i förbundet och är under 18 år och har
celiaki fått boken gratis. Jag har celiaki finns nu att köpa på förbundets webbplats.
Boken gavs ut av förbundet, utan hjälp av externt förlag. Ombudsmannen var projektledare och
redaktör, stod för urval av intervjupersoner och innehåll, utvecklade form, samt höll i planering
och i alla kontakter med personer som bidrog till boken, samt tryckeri och medier. Författaren
Martin Svensson intervjuade barnen och skrev texterna. Fotografen Sevda Svensson var anlitad
för bilderna till boken. Illustratören Johnny Dyrander gjorde teckningarna i boken, och formgivaren Niklas Lindblad arbetade med bokens form. Faktagranskade gjorde Lars Browaldh,
överläkare, sektionen för barngastroenterologi, Sachsska barnsjukhuset och Ulrika L. Fagerberg,
överläkare, med dr. Barnkliniken/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands sjukhus/Karolinska institutet.
Boken har genom ett aktivt arbete gentemot medier getts relativt mycket utrymme i olika
mass-media, bl a SVT och TV4.
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Almedalsveckan
Almedalsveckan är en unik arena för SCF att få till möten och kontakter som annars är svåra
att genomföra. Vi var tre personer från SCF på årets Almedalsvecka; generalsekreterare,
ombudsman och webbredaktör. I år låg fokus på att leta upp för förbundet relevanta personer på seminarier och få till korta, spontana möten för att ge dem förbundets nya bok Jag har
celiaki. Bland dem som fick boken fanns barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S),
generaldirektören vid Myndigheten för delaktighet Anne Holm Gulati, Europaparlamentarikerna
Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (FP), stjärnkockarna Paul Svensson och Tommy
Myllymäki, matprofilen Edward Blom och Folkhälsomyndighetens respektive Socialstyrelsens
generaldirektörer Johan Carlson och Lars-Erik Holm.
En nyhet gällande celiaki framkom vid ett spontanmöte med Roger Molin, analytiker vid SKL,
nämligen att celiaki ska ingå i de nationella behandlingsrekommendationer som tas fram för
primärvården. Detta kunde medlemmarna få information om på vår hemsida och Facebook.
Kontakten med SKL kan användas vidare i det viktiga arbetet med att höja kunskapsnivån om
celiaki på vårdcentralerna.
Förbundet arbetade också med sociala medier i Almedalen för att befästa kontakter och sprida
kännedom om förbundet.
Bok – och biblioteksmässan i Göteborg
Svenska Celiakiförbundets GS och ombudsman var på plats på Bokmässan i september i
Göteborg för att presentera boken Jag har celiaki. Anneli Ivarsson, professor vid Umeå universitet och överläkare inom Västerbottens läns landsting, höll på lördagen föredraget Glutenfritt
– trendig diet som döljer en folksjukdom inför en fullsatt publik. I samband med detta fick förbundet tillfälle att presentera boken, och tala med mässbesökare. Vi skapade också kontakter
med opinionsbildare och kokboksförfattare, på denna nya arena för förbundet.
Livsmedelsverkets "Mat- och måltidskonferens 2015"
Celiakiförbundet fanns på plats som utställare när Livsmedelsverket arrangerade en branschdag om maten i vård, skola och omsorg i november. Fler än 300 personer från hela landet
samlades för att få information om bland annat specialkost i skolan. Branschdagen ägde rum i
Stockholm, och besökarna kom från hela landet - personer som arbetar med att planera, tillaga
och servera måltider i förskolor, skolor, på sjukhus, i äldreomsorg och på särskilda boenden.
Generalsekreterare och ombudsman delade ut informationsmaterial och svarade på många
frågor som ett led i arbetet med att alla som arbetar med maten inom vård, skola och omsorg
ska ha goda kunskaper om celiaki och allergier.
Branschdagen var en del av Livsmedelsverkets Mat- och måltidskonferens 2015 med temat
offentliga måltider och folkhälsoarbete för bra matvanor
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Internationell samverkan
AOECS
Svenska Celiakiförbundets representanter förbundsordföranden, GS och licensieringsansvarig
besökte den internationella organisationen AOECS (Association of Coeliac Societies) årliga
möte. AOECS är paraplyorganisationen för Europas celiakiförbund. På dess årliga möten genomförs omröstningar om den framtida internationella verksamheten, om det internationella
licensieringsavtalet, samt en föreläsningsdag för kunskapsutbyte kollegor emellan. På mötet,
som hölls i Malahide i Irland, uppmärksammades bland annat det finska förbundets treåriga
projektarbete om celiakins psykiska påverkan. Medlemsförbunden diskuterade också fördelningen av överskottet från licensieringsintäkterna som betalas in till AOECS. Beslutet blev att en
arbetsgrupp tillsattes för att utreda saken. SCF deltar i arbetsgruppen.
Nordiskt-Baltiskt möte
SCF anordnade 2015 års möte för de nordiska och baltiska celiakiförbunden. Tvådagarsmötet
hölls i Stockholm i mars. Från SCF höll bland annat licensieringsansvarig en föreläsning om ELS
(European licensing system)-statusen (licensieringen av det överkorsade axet) i de nordiska
länderna. Under mötet diskuterades bland annat licensieringen, samarbetet mellan förbunden
och hur de nya livsmedelsmärkningsreglerna inom EU hanteras. Finska förbundet informerade
om ett projekt de arbetat med i flera år: Safe Gluten free services.
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Kommunikation
Kommunikation till medlemmarna
Under året har 28 nyhetsbrev med information skickats till medlemmar. Av dessa har 14 vänt
sig enbart till de medlemmar som är förtroendevalda. I nyhetsbreven till alla medlemmar
fanns information om till exempel varningar gällande felmärkta produkter och om nya tjänsten Min sida. Nyhetsbreven till förtroendevalda innehöll bland annat information kring förbundsstämman samt förhandsinformation om Min sida.
Brev med information från generalsekreteraren med information om förbundets verksamhet
har skickats till alla ordföranden i läns - och lokalföreningarna fyra gånger under året.
Förbundet har fortsatt samarbetet med Semper genom regelbundna vykortutskick till medlemmarna. I 11 vykort har medlemmar med celiaki fått information om förbundets aktiviteter samt
fått erbjudande om medlemsförmåner knutna till Semper.
Under året har förbundskansliet fortsatt att skicka ut information till föreningarna via det
digitala verktyget MyNewsdesk. Informationen har i första hand rört omvärldsbevakning och
forskningsnyheter inom förbundets ämnesområden. Förhoppningen är att detta kan vara till
hjälp för föreningarna i arbetet som kunskapsförmedlare. I övrigt har tjänsten MyNewsdesk
utvecklats under året för att nå så brett som möjligt med förbundets pressmeddelanden.

Pressmeddelanden och nyheter
Förbundet har under året skickat ut ett antal pressmeddelande och nyheter genom det digitala
verktyget MyNewsdesk. Dessa finns samlade på vårt nyhetsrum på
www.mynewsdesk.com/se/celiakiforbundet.
Pressmeddelanden och nyheter 2015:
2015-12-11
2015-11-25
2015-11-11
2015-11-09
2015-10-22
2015-10-20
2015-10-13
2015-10-02
2015-09-30
2015-09-28
2015-09-17
2015-09-08
2015-07-03
2015-06-25
2015-06-08
2015-05-27
2015-03-20
2015-03-04
2015-02-27
2015-02-05
2015-01-27

Ansök om stöd till celiakiforskning 2016
Matmässa i Stockholm firar 20 år
Branschdag om mat i skola, vård och omsorg
CeliakiForum vann Bästa medlemstidning
Svenska Celiakiförbundet medverkar i SVT Plus
Svenska Celiakiförbundet och läkare i informationskampanj till alla vårdcentraler
Celiakiforskaren om glutenfria trenden
Internationellt möte med Celiakiförbunden i Europa
Livsmedelsverket om risprodukter och celiaki
Stort intresse för celiaki på Bokmässan
CeliakiForum nominerad till bästa medlemstidning
Matmässa för specialkost i Malmö
Almedalen: Celiaki får nationella behandlingsrekommendationer
Svenska Celiakiförbundet stödjer forskningsprojekt
På tv om barn och celiaki
Ny bok om barn med celiaki
Stort expertmöte om celiaki i Stockholm
Vi kräver ekonomisk ersättning för alla med celiaki
Vår tidning byter namn - efter nästan 40 år
Föredrag om celiaki - vanlig och ofta missad sjukdom
Ansök nu om stöd till celiakiforskning
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Medlemstidningen CeliakiForum
Medlemstidningen är den viktigaste kanalen för information till medlemmarna. Tidningen fick
en ny design och bytte namn från Bulletinen till CeliakiForum i samband med utgivningen av
första numret 2015. Namnbytet syftade till att göra kopplingen mellan medlemstidningen och
Svenska Celiakiförbundet tydligare.
I november vann CeliakiForum Svenska Publishing-priset 2015 för bästa medlemstidning,
kategori hem och individ. Motiveringen löd: ” För bra mix, noggrant utförd form och relevanta
texter – fängslande”.
Under 2015 har tidningen utkommit med fyra nummer. Upplagan har i genomsnitt legat på
19 000 exemplar. Omfånget har varit 52 sidor per utgåva. I genomsnitt har annonser fyllt nio
helsidor i varje nummer.

Medlemstidningen skickas till ca 18 000 medlemshushåll men också till berörda institutioner,
organisationer och tidningsredaktioner. Tidningen har även delats ut under politikerveckan i
Almedalen, på Mat för livet-mässan i Stockholm, Livsmedelsverkets "Mat- och måltidskonferens
2015" och även vid möten med läkare och livsmedelsföretag.
Medlemstidningen formges och redigeras av The Factory of Design och trycks av Sörmlands
Grafiska. Tidningens chefredaktör står för urvalet av det redaktionella materialet i CeliakiForum.
Ansvarig utgivare utses av förbundsstyrelsen. Under 2015 har Svenska Celiakiförbundets förbundsordförande varit ansvarig utgivare.
Medlemstidningen har i varje nummer innehållit intervjuer, reportage, aktuell forskning och
nyheter om de frågor som berör medlemmar. I varje nummer svarar en läkare och en dietist på
läsarnas frågor. Nytt för 2015 är att läsarnas frågor, i de fall expertkunskapen hos läkaren och
dietist saknats, har besvarats av andra experter som till exempel allergolog och veterinär. Varje
nummer innehåller även receptsidor och idéer om hur man lättare kan leva med sin celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölk och soja.
I snitt har CeliakiForum under året haft 6,5 sidor med material enbart relaterat till förbundets och
föreningarnas aktiviteter. Därtill har ungdomsförbundet SCUF haft en egen sida i varje nummer.
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CeliakiForum har en egen avdelning på förbundets hemsida celiaki.se. I samband med utgivning läggs tidningen upp som en nedladdningsbar PDF på hemsidan. Denna, liksom arkivet
av äldre tidningar, kan enbart läsas av Svenska Celiakiförbundets medlemmar. Utvalda artiklar
läggs även ut för läsning av hemsidans alla besökare.
CeliakiForum interagerar även med förbundets officiella Facebook-sida genom att där ställa
frågor och fråga efter tips. Ett exempel på när tips lett till en artikel i tidningen är den guide
över 78 caféer, med extra bra glutenfritt utbud, som publicerades i nr 3. CeliakiForum använder
även Facebook-sidan som en marknadsföringsplats inför att ett nytt nummer ska ges ut.
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Webb och sociala medier
Webbplatsen www.celiaki.se
Webbplatsen är förbundets viktigaste kanal för kunskapsförmedling gentemot allmänhet och
medier. Webbplatsen fick under 2014 ett nytt utseende och under året har innehållet utökats.
Avsikten är att löpande uppdatera, fördjupa och utveckla den information som finns på celiaki.se.
Bland annat har det under hösten utvecklats en databas för licensierade produkter som förväntas bli sjösatt under 2016.
En genomsnittlig månad besöker närmare 20 000 personer vår webbplats. Under 2015 har celiaki.se haft drygt 315 000 besök från 225 000 unika användare, en ökning med drygt 30 procent
jämfört med föregående år. Trenden under 2015 har varit att antalet besök ökar kontinuerligt.
Tiden som varje besökare stannar på sidan och benägenheten att klicka vidare bland sidorna har
dock sjunkit något.
De mest besökta sidorna, förutom startsidan, är informationen om vad celiaki är och vilka symtomen är. Även sidorna med översättningskorten är välbesökta.
Av besökarna har 30 procent varit på sidan förut, medan 70 procent är nya som främst har
kommit till hemsidan efter att ha sökt information om celiaki på Google. I takt med att förbundets Facebook-sida har fått fler gillare har också trafiken ökat därifrån. Ungefär lika många
surfar in på hemsidan från mobiltelefon (43 procent) som från dator (44 procent). Resterande
andel, 13 procent, använder sig av surfplatta.
På webbplatsen finns också sidor för läns- och lokalföreningarna samt särskilda sidor för förtroendevalda och medlemmar som det krävs lösenord för att komma åt.

Medlemstidningen celiakiforum
Besökssiffror celiaki.se
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Facebook
Förbundets Facebook-sida är mycket aktiv och populär. Här ställer medlemmar och intresserade besökare dagligen frågor och kommenterar det som läggs upp av webbredaktören.
Frågorna kan handla om vad som går att äta, synpunkter samt frågor om medlemskap och
förbundet. Webbredaktören publicerar länkar till nyheter som läggs upp på hemsidan, nyheter
inom förbundet, föredrag och länkar till artiklar (under året har förbundet fått tillgång till flera
exklusiva förhandsvisningar) eller de tv-inslag där förbundet har synts under året.
Intresset för Facebook-sidan växer ständigt. Vid årsskiftet hade sidan knappt 8 800 följare,
drygt 2 000 fler än samma tidpunkt förra året. Intresset från Facebook genererar också fler
besök på hemsidan då många klickar sig vidare dit. Utöver sidans följare, som gärna delar med
sig av materialet, har toppnoteringar på drygt 60 000 Facebook-användare nåtts.
Mellan 15 maj – 7 juni genomfördes en marknadsföringskampanj på Facebook i samband med
att översättningskorten flyttades till medlemsdelen av hemsidan. Målet var att öka medvetenheten om korten och öka medlemsantalet. Kampanjen fick resultat: sidan för översättningskorten hade drygt 3 500 besök varav 1 900 kom direkt till den sidan utifrån. Totalt laddades
1700 översättningskort ned under kampanjtiden.
Antal gillare SCF:s Facebook-sida 2015
Totalt antal gilla-markeringar för sidan från och med idag: 8 840
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Twitter
Förbundet twittrar om forskning och nyheter inom våra ämnesområden; informativa artiklar
och nyheter inom förbundet. Twitter används också vid möten och events av olika slag, t ex
Almedalsveckan. Via denna kanal kommer också ibland frågor, tips och synpunkter.
Förbundets twitterkonto @Celiakiforbund har under året ökat antalet följare från 700 i antal, till
knappt 850.
Instagram
Inför Almedalen 2015 lade förbundet upp ett Instagram-konto. Kontot används som ytterligare
möjlighet till informationsspridning, särskilt för snabba nyheter och direkt på plats. Bland annat
har bilder från förbundets medverkan i tv-programmet Plus, prisutdelningen när CeliakiForum
vann bästa medlemstidning, möten med politiker i Almedalen och mingelbilder från mässor
laddats upp. Kontot har vuxit snabbt och hade vid årsskiftet drygt 900 följare.
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Extern media: tidningar, radio och tv
Förbundets pressekreterare och generalsekreterare kontaktas ofta av journalister som söker
information och/eller letar intervjupersoner. Förbundet har också medvetet satsat på att arbeta
gentemot medier, och det har gett resultat.
Flera av förbundets medlemmar har under året ställt upp som intervjupersoner och hjälpt till
att sprida information kring diagnoserna som förbundet företräder, bland annat i en TT-artikel
som fick stor spridning, t ex ledde den till en förstasida i tidningen Metro (14 okt).
SCF:s generalsekreterare medverkade i SVT:s konsumentprogram Plus (21 okt). Reportaget
undersökte hur restauranger följer lagen om att de måste kunna uppge om maten innehåller
någon av de 14 allergena ingredienser som EU har listat. Christina Ralsgård medverkade i reportaget och undersökte med hjälp av dold kamera hur det är att beställa glutenfri mat.
Pressekreteraren har varit journalister behjälplig vid ett antal tillfällen med faktahjälp och kontakter med forskare, t ex inför artiklar som ledde till både DN:s förstasida och löpsedel (18 juli)
”Svenska forskare vill masstesta barn för gluten”, och magasinet Filters artikel om den glutenfria trenden (nr 47 dec). Ibland har representanter för förbundet även medverkat i artiklarna
eller inslagen; t ex intervjuades generalsekreteraren i Nya Wermlands-tidningen (17 juni) i en
artikel om dyr glutenfri mat, och i Året Runt (9 juli) om de nya informationsreglerna på restauranger.
Boken Jag har celiaki har varit ett mycket effektivt verktyg för att få media att uppmärksamma celiaki och förbundet. Pressekreteraren har med anledning av boken tagit initiativ som
lett till inslag i TV4:s Nyhetsmorgon (8 juni) med bl a SCF:s generalsekreterare, samt inslag
i SVT:s Gomorron Sverige (27 maj) om celiaki med bland andra en av SCF:s medlemmar och
medverkande i boken. SVT:s Lilla Aktuellt gjordes också ett inslag om celiaki med en av de
medverkande i boken, och lokaltidningen NSD hade en artikel med anledning av boken (29
juni). Därutöver har tidningarna Dietistaktuellt (nr 4, september), Astma- och Allergiförbundets
tidning Allergia (nr 5) och Norrbottenskuriren (10 aug) skrivit om boken.

Annonsering
Svenska Celiakiförbundet har under året deltagit i några olika magasin och inlagor med redaktionell text och med annonser för att få uppmärksamhet kring att förbundet finns. Tanken med
att annonsera i dessa tidskrifter är kopplat till den glutenfria trend som nu finns och att nyansera frågan om att äta glutenfritt och lyfta det faktum att celiaki är en kronisk sjukdom. Annonseringen är också ett sätt att nå nya medlemmar, personer som är intresserade av glutenfri
bakning eller hälsofrågor.
Förbundet har bland annat annonserat i Glutenfritt (producerad av Året Runt), Expressens
”magbook”, dvs tjock bilaga ”Glutenfritt”, den fackliga tidningen Journalisten (under vinjetten
Presskontakter), tidningen Hembakat – glutenfritt, Kroniska sjukdomar (bilaga till SvD), Kvinnors hälsa (bilaga till DN) och Din allergi (bilaga till SvD).
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2015.
Allmänt om verksamheten
Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har
sjukdomen celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein.
Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och företag.
Svenska Celiakiförbundet håller stämma varje år, stämman är förbundets högsta beslutande
organ och beslutar om verksamhetsplan och budget för innevarande år samt väljer styrelse och
styrelseordförande. Styrelseordförande väljs på ett år och styrelsen väljs att sitta växelvis på två
år i taget. Förbundsstyrelsen träffas vid minst sex tillfällen per år för att besluta om verksamhetens inriktning.
Svenska Celiakiförbundet startades 1975 av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki. SCF
består i dag av omkring 24 000 medlemmar i läns - och lokalföreningar över hela landet. SCF
är landets femte största funktionshinderförbund sett till antalet medlemmar, och är ett av
medlemsförbunden i HSO (Handikappförbunden).
SCF bedriver intressepolitiskt arbete gentemot politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi arbetar med opinionsbildning i olika former, för att öka förståelsen och påverka levnadssituationen i en positiv riktning för personer med de diagnoser som vi företräder.
Vi förmedlar kunskap och information till våra medlemmar och allmänheten från forskare och
sjukvård och tvärtom; från våra medlemmar gentemot till exempel sjukvård, forskare, myndigheter och livsmedelsbransch. Vi har löpande kontakter med sjukvård och forskare, t ex genom nätverksmöten, vårt Vetenskapliga råd och internationella forskningskongresser.
SCF baseras på ideellt engagemang av våra förtroendevalda och medlemmar. Våra föreningar
på läns- och lokalnivå finns över hela landet, och föreningarna anordnar olika aktiviteter lokalt
för medlemmarna; t ex bakträffar, föreläsningar, familjeaktiviteter och matmässor.
Svenska Celiakiförbundets förbundskansli finns i Stockholm och högsta tjänsteman är generalsekreteraren som ansvarar för kansli och kanslipersonal.

Ändamål
Enligt Svenska Celiakiförbundets ändamålsparagraf 2 ska förbundet 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,
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- att i samarbete med läns- och lokalföreningar upprätthålla den personliga kontakten
med medlemmarna,
- att stödja celiakiforskning i Sverige,
- att i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen,
- att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för människor
med funktionsnedsättning.

Verksamhet för att främja ändamålet
Intressepolitik
År 2015 var året då förbundet firade 40-årsjubileum och återvände till sina rötter genom att ge ut
en bok om och med barn; Jag har celiaki - barn och tonåringar om att leva med glutenintolerans.
I intervjuboken berättar tio barn och tonåringar i åldrarna 6-16 år om hur det är att leva med
celiaki. Boken innehåller även faktadelar om sjukdomen, läkarens svar på "vanliga frågor" och
tips för en glutenfri vardag. Boken Jag har celiaki var ett viktigt verktyg i förbundets påverkansarbete på plats under Almedalsveckan. I år låg fokus på att leta upp för förbundet relevanta
personer på seminarier och få till korta, spontana möten för att ge dem boken.
Boken gav även förbundet chansen att finnas på plats under Bokmässan i september i Göteborg för att presentera boken. Anneli Ivarsson, professor vid Umeå universitet och överläkare
inom Västerbottens läns landsting, höll på lördagen föredraget Glutenfritt - trendig diet som
döljer en folksjukdom inför en fullsatt publik. I samband med detta fick förbundet tillfälle att
presentera boken, och tala med mässbesökare.
Svenska Celiakiförbundet deltar i Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet samt
Födoämnesallerginätverket. Inom dessa nätverk utbyter bransch, organisationer och myndigheter information och för diskussioner. SCF har utöver dessa nätverk även andra kontakter
med livsmedelsföretag av olika slag - producenter av glutenfria livsmedel, livsmedelshandel och
besöksnäring, under året b l a genom Livsmedelsföretagens nutritionsgrupp.
Celiakiförbundet fanns på plats som utställare när Livsmedelsverket arrangerade en branschdag om maten i vård, skola och omsorg i november. Fler än 300 personer från hela landet
samlades för att få information om bland annat specialkost i skolan. Besökarna kom från hela
landet - personer som arbetar med att planera, tillaga och servera måltider i förskolor, skolor,
på sjukhus, i äldreomsorg och på särskilda boenden.
SCF har under året haft täta kontakter och samarbete med läkare och forskare i Arbetsgruppen för celiaki. Bland ledamöterna i arbetsgruppen återfinns många av de ledande
experterna på celiaki i Sverige. I slutet av mars arrangerade arbetsgruppen ett nationellt
celiakimöte i Stockholm. Forskare, läkare, sjuksköterskor och dietister från de kliniker som
rapporterar in till det nationella celiakiregistret bjöds in för att lyssna på föreläsningar och
diskussioner om det senaste kunskapsläget och forskningen kring celiaki. Svenska Celiakiförbundet hjälpte arbetsgruppen att göra mötet möjligt genom att ansvara för de praktiska
arrangemangen inför och kring mötet.
SCF genomförde, i samarbete med läkare, i oktober en informationskampanj till primärvården.
Syftet med utskicket var att bidra till en höjd kunskapsnivå och medvetenhet om celiaki på
landets vårdcentraler. Alla landets vårdcentraler mottog ett brev som bland annat innehöll en
prisbelönt vetenskaplig översiktsartikel om celiaki.
Under året har den glutenfria trenden och celiaki uppmärksammats på många håll i media. Förbundet har arbetat aktivt gentemot medierna för att föra fram vetenskapliga fakta och nyansera resonemanget om den glutenfria trenden. Förbundet har bland annat under året skickat ut
ett antal pressmeddelande och nyhetsutskick. I debattartikeln Vi kräver ekonomisk ersättning

SID 42 | FÖRBUNDSSTÄMMA 2016 | 23 - 24 APRIL

för glutenfri kost på webbsajten på SVT Opinion den 4 mars följde förbundet upp några dagars
intensiva diskussioner i medierna om glutenfria kost. Förbundet har under året även deltagit i
olika magasin och inlagor med redaktionell text i kombination med annonser, eller endast med
annonser, för att få uppmärksamhet kring att förbundet finns, samt sprida kunskap om celiaki.
Tanken med att annonsera i dessa tidskrifter har varit kopplat till den glutenfria trend som nu
finns och att nyansera frågan om att äta glutenfritt och lyfta det faktum att celiaki är en kronisk
sjukdom.
Media
Förbundet kontaktas ofta av journalister som söker information och/eller letar intervjupersoner.
Förbundet har också medvetet satsat på att arbeta gentemot medier, och det har gett resultat.
Flera av förbundets medlemmar har under året ställt upp som intervjupersoner och hjälpt till
att sprida information kring diagnoserna som förbundet företräder, bland annat i en TT-artikel
som fick stor spridning, t ex ledde den till en förstasida i tidningen Metro (14 okt).
SCF:s generalsekreterare medverkade i SVT:s konsumentprogram Plus (21 okt). Reportaget
undersökte hur restauranger följer lagen om att de måste kunna uppge om maten innehåller
någon av de 14 allergena ingredienser som EU har listat.
Pressekreteraren har varit journalister behjälplig vid ett antal tillfällen med faktahjälp och kontakter med forskare, t ex inför artiklar som ledde till både DN:s förstasida och löpsedel (18 juli)
"Svenska forskare vill masstesta barn för gluten", och magasinet Filters artikel om den glutenfria trenden (nr 47 dec). Ibland har representanter för förbundet även medverkat i artiklarna
eller inslagen; t ex intervjuades generalsekreteraren i Nya Wermlands-tidningen (17 juni) i
en artikel om dyr glutenfri mat, och i Året Runt (9 juli) om de nya informationsreglerna på
restauranger.
Boken Jag har celiaki har varit ett mycket effektivt verktyg för att få media att uppmärksamma celiaki och förbundet. Pressekreteraren har med anledning av boken tagit initiativ som
lett till inslag i TV4:s Nyhetsmorgon (8 juni) med b l a SCF:s generalsekreterare, samt inslag
i SVT:s Gomorron Sverige (27 maj) om celiaki med bland andra en av SCF:s medlemmar och
medverkande i boken. SVT:s Lilla Aktuellt gjordes också ett inslag om celiaki med en av de
medverkande i boken, och lokaltidningen NSD hade en artikel med anledning av boken (29
juni). Därutöver har tidningarna Dietistaktuellt (nr 4, september), Astma- och Allergiförbundets
tidning Allergia (nr 5) och Norrbottenskuriren (10 aug) skrivit om boken.
Medlemstidningen
Medlemstidningen är den viktigaste kanalen för information till medlemmarna. Tidningen fick
en ny design och bytte namn från Bulletinen till CeliakiForum i samband med utgivningen av
första numret 2015. CeliakiForum vann Svenska Publishing-priset 2015 för bästa medlemstidning, kategori hem och individ. Motiveringen löd: "För bra mix, noggrant utförd form och
relevanta texter - fängslande."
Under 2015 har tidningen utkommit med fyra nummer. Upplagan har i genomsnitt legat på
19 000 exemplar. Omfånget har varit 52 sidor per utgåva. Tidningen skickas till ca 18 000
medlemshushåll men också till berörda institutioner, organisationer och tidningsredaktioner
Medlemstidningen har i varje nummer innehållit intervjuer, reportage, aktuell forskning och
nyheter om de frågor som berör medlemmar. I varje nummer svarar en läkare och en dietist på
läsarnas frågor. Nytt för 2015 är att läsarnas frågor, i de fall expertkunskapen hos läkaren och
dietist saknats, har besvarats av andra experter som till exempel allergolog och veterinär. Varje
nummer innehåller även receptsidor och idéer om hur man lättare kan leva med sin celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölk och soja.
Hemsida och sociala medier
Svenska Celiakiförbundet ska vara en central, tillförlitlig källa för information och ett nav för
kunskapsutbyte. Vi använder olika kanaler för att kommunicera. Bland annat hemsidan celiaki.
se, Facebook-sidan, Twitter och Instagram. Det är tydligt att det är många som vänder sig till
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oss för att få kunskap och information; enskilda personer, företag och organisationer.
Webbplatsen är förbundets viktigaste kanal för kunskapsförmedling gentemot allmänhet och
medier. Avsikten är att löpande uppdatera, fördjupa och utveckla den information som finns på
celiaki.se. Bland annat har det under hösten utvecklats en databas för licensierade produkter
som förväntas bli sjösatt under 2016.
En genomsnittlig månad besöker närmare 20 000 personer vår webbplats. Under 2015 har
hemsidan celiaki.se haft drygt 315 000 besök från 225 000 unika användare, en ökning med
drygt 30 procent jämfört föregående år. Trenden under 2015 har varit att antalet besök ökar
kontinuerligt. Av besökarna har 30 procent varit på sidan förut, medan 70 procent är nya som
främst har kommit till hemsidan efter att ha sökt information om celiaki på Google.
Intresset för Facebook-sidan växer ständigt. Vid årsskiftet hade sidan knappt 8 800 följare,
drygt 2 000 fler än samma tidpunkt förra året. Utöver sidans följare, som gärna delar med sig
av materialet, har toppnoteringar på drygt 60 000 Facebook-användare nåtts. Förbundet publicerar länkar till nyheter som läggs upp på hemsidan, nyheter inom förbundet, föredrag och
länkar till artiklar eller de tv-inslag där förbundet har synts under året.
Förbundet twittrar om forskning och nyheter inom våra ämnesområden; informativa artiklar
och nyheter inom förbundet. Inför Almedalen 2015 startade förbundet upp ett Instagram-konto. Kontot används som ytterligare möjlighet till informationsspridning, särskilt för snabba
nyheter och direkt på plats. Kontot har vuxit snabbt och hade vid årsskiftet drygt 900 följare.
Licensiering
Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen det överkorsade axet till de producenter
som uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri tillverkning. Symbolen är internationell och kan
användas på de glutenfria livsmedel som är framtagna enligt våra krav. Syftet med symbolen
det överkorsade axet är att alla som har celiaki utan tvivel ska kunna veta vad som är säkert
att äta. Konsumenten ska lätt kunna hitta dessa produkter på hyllan i matvaruaffären och man
ska kunna lita på att den är kontrollerad av en oberoende part. I dagsläget har drygt 30 företag
totalt närmare 400 produkter licensierade hos Svenska Celiakiförbundet.
Under året har förbundet anlitat en varumärkesstrateg på konsultbasis för att klargöra och
implementera förbundets licensieringsavtal. Detta innebär att ett flertal stora producenter har
ingått nya avtal med SCF. Förbundet har gjort om strukturen för licensieringskostnaden för
att bättre skydda förbundet mot att behöva betala mer till AOECS än vad förbundet får in för
licensieringen.
Forskningsfonden
Svenska Celiakiförbundet har för främjande av medicinsk forskning kring celiaki en särskild
fond som äger och förvaltar medel som för detta ändamål ställs till förbundets förfogande
genom bidrag, gåvor, arv eller liknande.
Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna
som bedömer de ansökningar om forskningsbidrag som förbundet tar emot. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som inkommer till Forskningsfonden och föreslå förbundsstyrelsen vem eller vilka av de sökande som ska beviljas forskningsmedel. Vetenskapliga rådet
består av forskare, dietister och läkare som är knutna till Svenska Celiakiförbundet med uppgift
att bistå förbundet i medicinska och vetenskapliga frågor.
Svenska Celiakiförbundet har ett 90-konto, bankgiro 900-2460, vars ändamål är att samla in
medel till forskning via förbundets forskningsfond.
Under året har Svenska Celiakiförbundet delat ut medel ur forskningsfonden till två olika
forskningsprojekt. Båda projekten ska titta närmare på sambanden mellan celiaki och tarmens
bakterieflora.
Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus,
tilldelades 200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn. Syftet med studien
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Gut bacterial associations with celiac disease är att ta reda på om den rubbade tarmfloran hos
barn med celiaki är konsekvensen av en sjuk tarm eller om tarmfloran har med själva uppkomsten av celiaki att göra.
Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelades 100 000
kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.
Syftet med studien Immunpatologi vid celiaki - kliniska tillämpningar och möjligheter att påverka sjukdomsförloppet är att förstå vilka faktorer som startar skadan i patientens tarm.
Internationellt arbete
Varje år träffas de nordiska och baltiska celiakiförbunden för kunskapsutbyte och diskussioner.
SCF anordnade 2015 års möte i Stockholm.
I somras samlades världens främsta celiakiforskare på den vetenskapliga kongressen ICDS i
Prag, Tjeckien. Den globala kongressen arrangeras vartannat år. SCF fanns representerat på
kongressen och ett resultat från dagarna i Prag blev att flera celiakiförbund, däribland SCF,
påbörjade diskussioner om planer att tillsammans bilda en världsomspännande paraplyorganisation. Detta för att kunna påverka internationellt i celiakifrågor.
Svenska Celiakiförbundet fanns representerade på AOECS (Association of Coeliac Societies) årliga möte. AOECS är paraplyorganisationen för Europas celiakiförbund. På dess möten
genomförs omröstningar om den framtida internationella verksamheten, om det internationella
licensieringsavtalet, samt en föreläsningsdag för kunskapsutbyte kollegor emellan. I år diskuterade medlemsförbunden b l a fördelningen av överskottet från licensieringsintäkterna som
betalas in till AOECS. Beslutet blev att en arbetsgrupp tillsattes för att utreda saken. SCF deltar
i arbetsgruppen.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Förbundets medlemstidning bytte namn till CeliakiForum från nummer ett 2015, lanserades
med nytt format och papper och vann Svenska Publishingpriset för bästa medlemstidning vid
en prisceremoni i höstas.
Förbundet tog fram en nyuppdaterad upplaga av informationsskriften Ingredienslexikon.
I ingredienslexikonet finns ingredienser, tillsatser och beteckningar relaterade till mat och livsmedel listade. Boken redogör även för konsumentansvar, märkningsregler och allergenmärkning.
Kontakter med producenter av glutenfria produkter har intensifierats i och med att det nya
licensieringsavtalet nu har landats och det är verkligen ett stort arbete som genomförts i denna
fråga. Sverige är vid sidan av Italien en av de största producenterna inom glutenfri livsmedelsproduktion och nu har vi avtal med de företag som använder det överkorsade axet på sina
produkter.
I slutet av mars hölls ett nationellt celiakimöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.
Forskare, läkare, sjuksköterskor och dietister från de kliniker som rapporterar in till det nationella celiakiregistret bjöds in för att lyssna på föreläsningar och diskussioner om det senaste
kunskapsläget och forskningen kring celiaki. Arrangör av mötet 27 mars var Arbetsgruppen
för celiaki. Svenska Celiakiförbundet hade ansvaret för de praktiska arrangemangen inför och
kring mötet, som hade nästan 100 deltagare. Fria Bröd var huvudsponsor och Thermo Fisher
Scientific var sponsor.
SCF genomförde, i samarbete med läkare, i oktober en informationskampanj till primärvården.
Syftet med utskicket var att bidra till en höjd kunskapsnivå och medvetenhet om celiaki på
landets vårdcentraler. Alla landets närmare 1200 vårdcentraler mottog ett brev som bland annat innehöll en prisbelönt vetenskaplig översiktsartikel om celiaki - Celiaki är en vanlig sjukdom
som är lätt att missa, Läkartidningen nr 11-2014. Artikeln vann pris för bästa översiktsartikel vid
senaste Läkarstämman, och i den sammanfattas det viktigaste kring celiaki. Utskicket sponsrades av Thermo Fisher Scientific.
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SCF gav i maj ut boken Jag har celiaki - barn och tonåringar om att leva med glutenintolerans.
Alla medlemmar som är under 18 år och har celiaki fick boken gratis med sin medlemstidning.
Under året har också alla som blivit nya medlemmar i förbundet och är under 18 år och har celiaki fått boken gratis. Jag har celiaki finns nu att köpa på förbundets webbplats. Boken gavs ut
av förbundet, utan hjälp av externt förlag. Boken har genom ett aktivt arbete gentemot medier
getts relativt mycket utrymme i olika massmedia, bl a SVT och TV4.
Utvecklingsarbetet som bedrivits för att effektivisera och professionalisera förbundets kansli
har fortsatt under året. I juni anställdes en webbredaktör på heltid. Detta blev ett lyft för både
hemsida och Facebook. Antalet besökare på hemsidan har ökat och vi nådde 226 000 unika
besökare under året, vilket betyder en ökning med mer än 30 procent.
I januari 2016 avgick styrelsens ordförande Bengt Eriksson och ersattes av Britta Nilsson Lundmark.

Organisation
Medlemmar
Den 31 december 2015 hade Celiakiförbundet totalt 24 702 medlemmar. Det är en ökning med
drygt hundra personer sedan året innan, trots en allmän trend i föreningsvärlden med vikande
medlemssiffror. Medlemsantalet har legat stabilt med endast små variationer de senaste åren.
Majoriteten av våra medlemmar som har en diagnos har diagnosen celiaki (93 procent).
Läns- och lokalföreningar
Förbundet har 20 länsföreningar och 9 lokalföreningar som är aktiva. Föreningarna anordnar
olika typer av aktiviteter för medlemmarna. Många föreningar anordnar bakträffar, familjedagar
med friluftsaktiviter och god mat samt provsmakningar av nya produkter i matbutiker. Föreningar anordnar också olika typer av föreläsningar med läkare eller dietist, och anordnar julbord
för sina medlemmar.
En utbildningshelg för nya förtroendevalda genomfördes i Stockholm i september.
Under året har 28 nyhetsbrev med information skickats till medlemmar. Av dessa har 14 har
vänt sig enbart till de medlemmar som är förtroendevalda. Brev med information från generalsekreteraren med information om förbundets verksamhet har skickats till alla ordföranden i
läns - och lokalföreningarna fyra gånger under året. Förbundskansliet har också skickat information till föreningarna via det digitala verktyget MyNewsdesk. Informationen har i första hand
rört omvärldsbevakning och forskningsnyheter inom förbundets ämnesområden. Förhoppningen är att detta kan vara till hjälp för föreningarna i arbetet som kunskapsförmedlare.
På celiaki.se/fortroendevald finns det, förutom aktuell information om förbundet, hjälpmedel till
alla engagerade i förbundet, till exempel lathundar till hemsidans publiceringsverktyg. Verksamma i läns- och lokalföreningar uppmuntras att bidra med innehåll till hemsidan celiaki.se och
varje förening har en egen avdelning och evenemangskalender.
Anställda
Fem personer arbetar på heltid centralt för förbundet, på förbundskansliet i Stockholm. Arbetet
leds av generalsekreteraren.
Utvecklingsarbetet som bedrivits för att effektivisera och professionalisera förbundets kansli
har fortsatt under året. I juni anställdes en webbredaktör på heltid. Tjänsten innebär ansvar för
hemsidan celiaki.se och förbundets sociala mediekanaler.
Chefredaktören för medlemstidningen CeliakiForum är frilansjournalist och gör tidningen
på uppdrag av förbundet.
Förbundets ekonomifunktion vilket inkluderar löner sköts av DKR AB.
Licensieringsarbetet sköts av konsult på uppdrag av förbundet.
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Framtida utveckling
Förbundsstyrelsen har diskuterat en långsiktig, hållbar ekonomisk tillväxt och hur förbundet
kan få till en sådan på bästa sätt. Detta gäller både hur SCF kan få ett större inflöde av pengar
och hur förbundet ska fördela befintliga medel så att de kan betala önskade och beslutade
aktiviteter både lokalt och centralt i förbundet.
Förbundsstyrelsen har tagit fram och beslutat om direktiv för revisionen för stadgarna. Vilka
representanter som ska ingå i stadgerevisionen diskuteras. Målet är att stadgerevisionen ska
vara färdig för beslut till stämman 2017.
Förbundsstyrelsen har initierat ett uppdrag att ta fram riktlinjer för läns- och lokalföreningarnas
verksamhetsredovisningar. Nu är kvaliteten på de dokument som skickas till förbundet i samband med årsredovisningen av föreningarna mycket varierande i sitt innehåll. Detta innebär att
uppföljningen försvåras och är mycket tidskrävande. Det försvårar ansökningarna av statsbidrag till förbundet. Förbundets revisor har påtalat de stora bristerna och detta måste åtgärdas.
Förbundets ekonomi är i balans men klarar inga stora aktiviteter. Detta är något förbundsstyrelsen blivit varse om och diskussioner om hur fördelning av medel ska ske har påbörjats.
Detta för att ha en långsiktigt hållbar strategi för förbundets ekonomi. Under året har en
strategisk inriktning tagits fram och fastslagits. Detta arbete kommer att fördjupas och fortsätta under året och förhoppningsvis kommer detta förändringsarbete att lägga grunden till ett
fortsatt gott arbete för våra medlemmar under 2016.
Förvaltning
Svenska Celiakiförbundet är en ideell förening, som styrs genom representativ demokrati.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Varje länsförening inom förbundet
(samt ungdomsförbundet SCUF) utser ombud som på förbundsstämman röstar och därigen- om
fattar beslut om förbundets verksamhet och organisation, samt röstar fram förbundsstyrelsen.
Svenska Celiakiförbundet håller stämma varje år, stämman är förbundets högsta beslutande
organ och beslutar om verksamhetsplan och budget för nästkommande år samt väljer styrelse
och styrelseordförande. Styrelseordförande väljs på ett år samt styrelse väljs att sitta växelvis på
två år i taget. Förbundsstyrelsen träffas vid minst sex tillfällen per år för att besluta om verksamhetens inriktning. Förbundsstyrelsen fortsätter arbetet med förbundets strategiska frågor. Högsta
tjänsteman inom Svenska Celiakiförbundet är generalsekreteraren som ansvarar för förbundets
kansli, beläget i Stockholm.
Förbundets intäkter
Svenska Celiakiförbundet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter och statsbidrag. Utöver
detta har förbundet intäkter i form av annonsering, försäljning av trycksaker och licensavgifter.
Förbundets intäkter överstiger budgeten med 285 tkr vilket framförallt är hänförligt till licensintäkter. Budgeterade intäkter för verksamheten uppgick till 10 850 tkr att jämföra med 11 135 tkr
i utfall för 2015. I årets verksamhetsintäkter ingår gåvor till forskningsfonden med 54 tkr.
Förbundets kostnader
Kostnader har under 2015 överstigit budget. I utfallet ingår licensavgifter till AOECS med 710
tkr vilket innebär att året har belastats med avgift för både 2014 och 2015.
Resultat och ställning
Verksamhetsåret 2015 visar på ett negativt verksamhetsresultat med -330 tkr. Den budget som
fastslogs på förbundsstämman uppvisade ett verksamhetsresultat på 0 tkr. Avvikelsen förklaras
i huvudsak av ovanstående avgift till AOECS med 710 tkr mot budgeterad kostnad 350 tkr.
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Ekonomisk översikt					
			
2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Summa intäkter

11 135

10 851

10 080

10 214

11 014

Resultat efter
finansiella poster

-575

74

816

-998

-1 722

13 625

13 615

13 492

12 112

7 001

Balansomslutning

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Till förbundets disposition står följande vinstmedel:
Projektfond

Belopp i kr
2 964 989

Balanserat resultat

2 134 079

Årets resultat

-329 689

Totalt

4 769 379

Disponeras för
Projektfond

2 964 989

Balanseras i ny räkning

1 804 390

Summa

4 769 379

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning (funktionsindelad)
		
Belopp i kr
Not

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter		
Gåvor		
Bidrag		
Nettoomsättning		

4 732 085
54 210
4 166 592
2 182 486

4 833 960
55 250
4 199 370
1 762 459

Summa verksamhetsintäkter		

11 135 373

10 851 039

-10 939 461
-799 283

-9 866 183
-953 880

Verksamhetsresultat		

-603 371

30 976

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
4
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		

29 500
511
-2 119

44 946
542
-2 728

Resultat före fördelning		

-575 479

73 736

Ändamålsbestämda medel
10
Resultat efter fördelning		

245 790
-329 689

-55 250
18 486

Årets resultat		

-329 689

18 486

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
1, 2, 3, 5
Administrationskostnader		
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Balansräkning

Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

		

Inventarier, verktyg och installationer
6
		
Finansiella anläggningstillgångar

233 671
233 671

263 857
263 857

		

Långfristiga värdepappersinnehav
7
Långfristiga fordringar		
		

4 724 608
149 500
4 874 108

4 696 678
149 500
4 846 178

Summa anläggningstillgångar		

5 107 779

5 110 035

Omsättningstillgångar
Varulager m.m		
Handelsvaror		
		

91 825
91 825

60 633
60 633

Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
239 365
527 117
Övriga fordringar		
94 316
140 349
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8
251 780
222 070
		
585 461
889 536
			
Kortfristiga placeringar
9
3 415 507
3 413 937
Kassa och bank		
4 424 015
4 140 895
Summa omsättningstillgångar		
8 516 808
8 505 001

SUMMA TILLGÅNGAR		

13 624 587
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13 615 036

Balansräkning
Belopp i kr

2015-12-31

2014-12-31

Fondavsättningar		

2 964 989

2 964 989

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

10

Fritt eget kapital

Balanserat resultat		

1 804 390

2 134 079

Ändamålsbestämda medel		

4 016 105

4 261 895

		

8 785 484

9 360 963

Summa eget kapital		

8 785 484

9 360 963

355 915

301 404

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skatteskulder		

52 393

65 624

Övriga skulder		

176 310

268 969

11

4 254 485

3 618 076

		

4 839 103

4 254 073

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

13 624 587

13 615 036

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
				
Ställda säkerheter

2015-12-31
2014-12-31
			
Ställda säkerheter
Summa
Inga
Inga

Ansvarsförbindelser			

Ansvarsförbindelser
Summa
Inga
Inga
			

Kassaflödesanalys		

2015-01-012014-01-01Belopp i kr
2015-12-31
2014-12-31
		
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
-575 479
73 736
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
150 678
114 456

-424 801
188 192
		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
-424 801
188 192
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
-31 192
-20 918
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
304 076
-432 931
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
585 029
49 610
		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
433 112
-216 047

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-40 725
-315 048
Förvärv av finansiella tillgångar och kortfristiga placeringar
-109 267
-101 959
		
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-149 992
-417 007

Finansieringsverksamheten
		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-

		
Årets kassaflöde
283 120
-633 054
Likvida medel vid årets början
4 140 895
4 773 948
		
Likvida medel vid årets slut
4 424 015
4 140 894
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
70 911
57 442
Nedskrivningar av finansiella tillgångar
79 767
57 014
		
150 678
114 456

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan. Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när
villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Nettoomsättning
Nettoomsättning innehåller i huvudsak annonsintäkter, licensintäkter och intäkter vid försäljning av trycksaker. Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när
de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som
är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Varulager
Varulagret, värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen
och nettoförsäljningsvärdet.
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Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärd e. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknad e nyttjand eperiod .
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under
året förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar

% per år

Datorer med tillbehör
Övriga inventarier

33
20

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel. Se även not 10 Eget kapital.

Noter
Not 1 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Förbundet leasar framförallt kontorslokaler och kontorsutrustning. Hyreskontraktet för lokaler
löper till och med 30 september 2018.

2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader
698 443
734 037
Inom 1 år
498 641
672 576
Senare än 1 år men inom 5 år
695 621
1 159 329
Senare än 5 år
		

Not 2 Avgifter till andra organisationer		
2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
HSO
273 398
290 832
AOECS
27 380
28 882
Övriga
12 644
22 382
		
313 422
342 096
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Not 3 Anställda och personalkostnader
		
Medelantalet anställda		
2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
Män
1
Kvinnor
4
4
		
Totalt
5
4
		
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelsen bestod under 2015 av 7 (7) ledamöter varav 4 (5) män. Ledande befattningshavare
bestod av 1 (1) generalsekreterare som var kvinna.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
Styrelse och generalsekreterare
802 142
888 637
Löner och andra ersättningar:
1 267 110
1 244 219
		
Summa
2 069 252
2 132 856

Sociala kostnader
922 420
917 866
(varav pensionskostnader)
215 964
270 505
		

Not 4 Resultat från övriga värdepapper som
är anläggningstillgångar		
2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
Utdelningar
109 267
101 960
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar
-79 767
-57 014
		
Summa
29 500
44 946
		

Not 5 Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
2015-01-012014-01-012015-12-31
2014-12-31
		
Inventarier, verktyg och installationer
70 911
57 442
		
Summa
70 911
57 442
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer		
2015-12-31
2014-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
539 065
224 017
-Nyanskaffningar
40 725
315 048
-Avyttringar och utrangeringar
579 790
539 065
		
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-275 208
-217 766
-Avyttringar och utrangeringar
-

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
-70 911
-57 442
		
-346 119
-275 208
Redovisat värde vid årets slut

233 671

263 857

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav		
2015-12-31
2014-12-31
2015-12-31
			
			
Marknadsvärde
Ethica Global, 4 965 st
630 234
630 234
1 158 589
Penningmarknad MEGA, 13 064 st
1 195 121
Räntefond, Kort Plus, 23 216 st
2 871 323
2 871 323
2 893 842
Swedbank Robur
Penningmarknadsfond, 11 528 st
1 223 051
1 172 834
			
Redovisat värde vid årets slut
4 724 608
4 696 678
5 225 265
			
Ingående anskaffningsvärde
4 696 678
4 670 616
Förvärv
27 930
26 062		
		
Redovisat värde vid årets slut
4 724 608
4 696 678
			

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

2015-12-31
2014-12-31
		
Förutbetalda hyror
95 993
93 193
Övriga förutbetalda kostnader
155 787
128 877
		
		
251 780
222 070
Not 9 Kortfristiga placeringar		

Redovisat värde
Marknadsvärde
		
Penningmarknad MEGA
3 415 507
3 415 507
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3 415 507
3 415 507
Not 10 Eget kapital					
Fond- Balanserat
Årets
ÄndamålsTotalt
avsättningar
resultat
resultat
bestämda medel		
			
Ingående balans
2 964 989 2 115 593
Ändamålsbestämt
av givaren

18 486

Beviljade forskningsanslag
Disposition enl
föreningsstämma		

18 486

4 261 895

9 360 963

54 210

54 210

-300 000

-300 000

-18 486

Årets resultat
-329 689
-329 689
					
UTGÅENDE BALANS
2 964 989 2 134 079
-329 689
4 016 105
				

8 785 484

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

2015-12-31
2014-12-31
		
Upplupna personalkostnader
349 620
172 826
Förutbetalda medlemsavgifter
3 425 400
3 158 800
Övrigt
479 465
286 450

		
4 254 485
3 618 076
		

Underskrifter
Stockholm den 3 mars 2015

Britta Nilsson Lundmark
Ordförande

Anders Boman

Claes Hallert

Carole Lindmark

Tom Fagerlund
avgått 2016-02-01

Madeleine Hedberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11:e mars 2016

Anita Deurell
Auktoriserad revisor

Conny Boman
Verksamhetsrevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Svenska Celiakiförbundet
Organisationsnummer 802010-4504

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Celiakiförbundet för
räkenskapsåret 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av Svenska Celiakiförbundets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Svenska Celiakiförbundet för räkenskapsåret 2015.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Uttalanden
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2016

Anita Deurell		
Auktoriserad revisor

		

Conny Boman
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ARVODESFÖRSLAG - FRÅN
VALBEREDNINGEN 2016
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2016
		
Styrelsemöten fasta		
Styrelsemöten telefon		

4st
6st

Prisbasbelopp (ppb)		
44 300 kr		
Per sammanträde på plats/dag		
521 kr
(1/85 av ppb)
85
Per sammanträde telefon		
682 kr ( 1 / 65 av ppb )
65
Evenemang/projekt		
178 kr/h
och max i 8h
1424 kr/dag
Logi		Faktisk kostnad ersätts(se förklaring i rutan längst ner)
Resor		Faktisk kostnad ersätts enligt resereglementet		
Traktamente		Enligt skatteverkets regler		
				
Ers. fysiska
% Årsarvode
möten
Telefonmöten
Total
Ordförande

50

22150

2085

4089

28324

Vice Ordf.

40

17720

2085

4089

23894

Ledamot 1

30

13290

2085

4089

19464

Ledamot 2

30

13290

2085

4089

19464

Ledamot 3

30

13290

2085

4089

19464

Ledamot 4

30

13290

2085

4089

19464

Ledamot 5

30

13290

2085

4089

19464

Evenemang/projekt
(max 14dgr/år)

19936

19936

Valberedning

8

3544

3544

Valberedning

8

3544

3544

Valberedning

8

3544

3544

10

4430

1564

5994

5

2215

1564

3779

123597

37656

Revisorer
Auktoriserade
Ej auktoriserade
Total

28625

189878

Telefonmöten som varar kortare tid än 1h ersätts inte.
178kr/h gäller när det finns dokumenterat förbundsstyrelsebeslut om aktiviteter där det är medlemmar/fs eller annan
person som är delaktig tex. Almedalen.
Förlorad arbetsinkomst ersätts med max 178 kr/h i högst 8h (178*8=1424kr).
Då ska det finnas intyg från arbetsgivare på frånvaron, gäller även valberedning.
För att få hela fasta årsarvodet måste man vara delaktig på möten minst 75%.
Årsarvodet ska täcka kostnader inom styrelsen för styrelsearbetet ex frimärken, mobilkostnader, bredband och
drift av skrivare.
Årsarvodet betalas förslagsvis ut efter nästkommande stämma, alternativ uppdelat vid två eventuellt 4 utbetalningar.
*Logiersättning gäller bara för SCF-godkänt hotell. Kontakta kansli för rådgivning gällande boende
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FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL
MEDLEMSAVGIFT OCH FÖRENINGSBIDRAG
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Förbundsstyrelens förslag till medlemsavgift
och föreningsbidrag
På stämman 2015 beslutades att medlemsavgiften för 2016 är 250:-/medlem och 50:-/familjemedlem.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att medlemsavgift för 2017 höjs till 270:-/medlem
med motiveringen att förbundet då möter kostnadsökningar samt kan höja den professionella
nivån i förbundet, förslagsvis med att utöka med en heltid ombudsman för att företräda medlemmarna och förbundet i olika sammanhang.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att avgiften för familjemedlemskap för 2017 ligger kvar på
50:-/familjemedlem

Förbundsstyrelsens förslag för utbetalning
av föreningsbidrag
Föreningsbidraget för 2016 är beslutad på stämman 2015.
För föreningsbidraget för 2017 föreslår förbundsstyrelsen en tydlig förändring i utbetalningsrutinerna. Förbundsstyrelsen föreslår att statsbidraget behålls i sin helhet på central nivå inom
förbundet. Förbundets ekonomi kommer då att stärkas så att SCF kan genomföra aktiviteter och
åtgärder som efterfrågas av föreningar och medlemmar. Medlen inom förbundet blir möjliga att
fördela på ett mera flexibelt sätt, så att så många av våra medlemmar som möjligt får nytta av de
medel som förbundet har att disponera.
I förbundsstyrelsens förslag ingår även att del av den medlemsavgift som inbetalats av medlem
centralt kan komma läns- och lokalförening till del vid framtida aktiviteter om läns- och lokalförening saknar medel för detta. Dock bör i första hand bidrag till lokal verksamhet sökas från kommuner och landstinget i närområdet.
Liknande utbetalningsrutiner som de som nu föreslås av SCF:s förbundsstyrelse tillämpas nu inom
andra organisationer, t ex SCUF.
Svenska Celiakiförbundets revisor Anita Deurell har påpekat brister i återrapporteringen av Länsoch lokalföreningars verksamhet. Rapporteringen visar att efterlevnaden av rutinen varierar i kvalité. Stora summor ligger i dag på olika bankkonton i föreningars namn. Detta var inte meningen
med det statsbidrag som söks för verksamhet i förbundets namn. Socialstyrelsen menar att statsbidraget är ett bidrag för att kunna hålla ett kansli centralt där professionell personal företräder
förbundets medlemmar, vidare kräver Socialstyrelsen att statsbidraget ska ge aktiviteter som
ska gynna många medlemmar i alla åldrar. Kravet är att summan dvs det utbetalda bidraget ska
återgå till medlemmarna med subventionerade aktiviteter som ska återrapporteras i förbundets/
föreningens årsberättelse.
Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att revisionsbolaget Grant Thornton ska utarbeta formulär
för hur förbundets Läns- och lokalföreningar ska återrapportera sin verksamhet. Dessa formulär
ska förhoppningsvis underlätta och öka tydligheten för Läns- och lokalföreningar hur rapportering
av både styrelses behörighet samt aktivitet och ekonomi ska ske.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman att föreningsbidraget för 2017 behålls på central nivå.
Läns- och lokalförening använder sina befintliga medel och när dessa medel är slut äskas medel för planerade aktiviteter. Medel betalas ut efter redovisning av kostnader och deltagare för
genomförd aktivitet.
På detta vis kan Svenska Celiakiförbundet uppfylla Socialstyrelsens samt kontrollorganet (revisionsbolaget Grant Thornton) för 90-kontots krav på redovisning, av att bidrag används till
direkt medlemsnytta.
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BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS
OCH REVISORERNAS FÖRSLAG
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Behandling av förbundsstyrelsens
och revisorernas förslag
Förbundsstyrelsen och revisorerna har inga förslag.
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MOTIONER OCH YTTRANDEN
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Motion 1
28/1 Styrelsemöte i Celiakiföreningen Västmanland.

Utbildning.
Vi lever i ett utbildningslöst Förbund.
Att driva våra läns/lokalföreningar krävs det KUNSKAP. Kunskap inom olika områden t.ex.
Föreningsteknik, Faktakunskaper om Intoleranser/allergier, Produktkunskap, Kommunikation
skriftlig/muntlig, Marknadsföring M.M.
Om vi gör en kort tillbakablick i vårt förbund har det under åren funnits regelbundna utbildningar för bl.a Studieorganisatörer, Produktombud, Ordföranden, Nya förtroendevalda. Ovan
nämnda utbildningar har skapat gemenskap, kunskap och trygghet att driva våra föreningar på
ett professionellt sätt.
Vi föreslår att förbundet återinför Utbildningsutskottet/alt. liknande funktion, som kan ansvara
för utbildningar i framtiden, vilka då ger styrelseledamöter stöd och hjälp och trygghet i sina
roller, vilket i sin tur ger kreativa föreningar och där med ökat antal positiva medlemmar.
Celiakiföreningen i Västmanland.
Elisabeth Hammar
Ordf.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Varje år genomförs utbildning för nya förtroendevalda. Det brukar komma 15-25 deltagare på
dessa utbildningar. Dessa utbildningar genomförs på hösten i Stockholm.
SCF är medlemmar i HSO och vi kan därmed ta del av de utbildningar som HSO erbjuder. Utbildningarna presenteras på HSOs hemsida
SCF betalar varje år medlemsavgift till ABF. Syftet med detta medlemskap i ABF är att ABF ska
ta fram, stötta och genomföra det utbildningsbehov som finns lokalt ute i landet ex styrelseutbildning, utbildning för kassörer samt utbildningar speciellt framtagna tillsammans med SCF.
Varje läns-och lokalförening kan själva ta kontakt med ABF på sin ort och initiera samt genomföra utbildningar tillsammans med ABF.
För att ge ett snabbare och mer kontinuerligt stöd till de produktansvariga ute i läns- och lokalföreningarna skapades ett nätverk hösten 2015. Detta nätverk av produktombud kommer nu
lätt i kontakt med varandra, kan ge varandra tips, idéer och inte minst ge varandra produktvarningar på ett snabbt sätt. Att ha ett produktombudsnätverk, istället för att endast ses en gång
per år som tidigare, ger ett mer ”levande” nätverk som kan utvecklas och utformas av de som
är mest insatta; produktombuden själva.
Förbundsstyrelsen tar gärna emot konkreta förslag på utbildningsupplägg. Förslaget måste
även innehålla en plan för finansiering. Det finns inga pengar avsatta i förbundets budget för
utbildningsaktiviteter förutom utbildning för nya förtroendevalda.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att avslå motionen.
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BUDGET 2016
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2016
(Belopp i tkr)
Medlemsintäkter

4 850

Statsbidrag

4 233

Trycksaker
Annonsintäkter
Licensintäkter
Summa intäkter

140
700
1 100
11 023

Driftskostnader

2 379

Kostnader Celiaki Forum

1 360

Licensieringskostnader

1 190

Förvaltningskostnader

1 013

Medlemsbidrag

1 482

Personalkostnader

3 535

Avskrivningar
Summa kostnader

Verksamhetsresultat

64
11 023

0
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FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN 2016-2017
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Verksamhetsplan för Svenska Celiakiförbundet
2016-2017
Svenska Celiakiförbundet har som mål att öka kunskapen om förbundet och de diagnoser vi
företräder. Förbundet ska finnas representerat i hela landet genom läns- och lokalföreningar.
Förbundskansli med anställda stödjer upp förbundet med olika funktioner.
Förbundet stödjer läns- och lokalföreningar genom att tillhandahålla ett centralt gemensamt
medlemsregister, skicka återkommande informationsbrev samt underhålla egna undersidor
som finns till förfogande för föreningarna på hemsidan.
Förbundets hemsida ska vara en kunskapskälla främst för den som inte har några kunskaper
om celiaki och våra andra diagnoser. Hemsidan är lättnavigerad och speglar aktuella händelser
inom förbundets område. Förbundet ska vara aktivt i sociala medier. Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram är kostnadseffektiva kommunikationskanaler som passar ett ideellt
förbund. Via dessa medier informerar och interagerar förbundet kring celiaki och våra övriga
diagnoser.
Förbundet ansvarar för licensieringen av det överkorsade axet på glutenfria produkter i Sverige.
Det innebär ett fortsatt arbete med licensieringen som ska öka utbudet av kontrollerade glutenfria produkter för medlemmar och konsumenter i Sverige och övriga Europa.
Under året planeras kunskapshöjande insatser om symbolen ”det överkorsade axet”.
Förbundet kommer att ge ut medlemstidningen CeliakiForum med fyra nummer under året.
Tidningen kommer att lyfta både vetenskap, råd och tips, bakning och berättelser från våra
medlemmar samt information från läns- och lokalföreningar.
Förbundsstyrelsen tillsammans med kanslipersonal kommer att arbeta fram styrdokument för
hela organsationen under året. Arbetsmiljö och hälsa är ett prioriterat område. Ökad tydlighet
och förenkling i återrapportering av genomförda aktiviteter ska kvalitetssäkras så att de av
Socialstyrelsen utbetalade bidragen verkligen kommer medlemmarna till nytta.
Den påbörjade stadgeöversynen fortsätter och ska komma med ett förslag till nya stadgar på
stämman 2017.
Forskningsfonden ska separeras från förbundets övriga ekonomi.
Förbundet ska arbeta vidare med det bokprojekt om barn med celiaki som påbörjades under
2014. Att koppla ett diskussionsmaterial till denna bok är ett sätt att se till att det finns aktivitetsmaterial för läns – och lokalföreningar. Aktivitetsmaterialet kommer att utarbetas under
året. Målet med boken och aktivitetsmaterialet är att barn med celiaki och deras anhöriga ska
få ökad kunskap om hur det är att leva med celiaki.
Under 2016 fortsätter förbundet att utvecklas. Förbundskansliet behöver anlita den kompetens
som nu saknas för att möta de utmaningar förbundet står inför. På önskelistan står en ombudsman på heltid som ska företräda medlemmar i olika organ, en hälsoekonom för att utreda samhällskostnaden för merkostnadsersättningen och en marknadsansvarig/verksamhetsutvecklare
som ska arbeta med att öka inflödet av medel till verksamhet och forskning.
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Förbundsstyrelsen har under hösten 2015 beslutat att förbundet ska upprätta en strategisk
plan för arbetet med merkostnadsersättningen under år 2016/2017.
SCF ska vara ett attraktivt förbund som utvecklas utifrån de behov och förväntningar som våra
medlemmar har. För att säkerställa att vi verkligen vet vad våra medlemmar förväntar sig av sitt
förbund ska en medlemsundersökning genomföras.
Förbundet ska följa kunskapsläget kring celiaki och glutenfri kost samt det relativt nya
kunskapsområdet glutenkänslighet genom att ta del av forskningsrapporter, ha tät kontakt
med svenska forskare inom området celiaki samt delta vid konferenser av vetenskaplig natur.
Förbundet kommer att bevaka forskning inom celiaki och upprätthålla sitt Vetenskapliga Råd.
Förbundet ska stärka arbetet kring vårt 90-konto. 90-kontot har förbundet för att säkra inflödet av pengar till forskningsfonden. 90-kontot ska marknadsföras genom olika aktiviteter.
För kunskapsutbyte och nätverksbyggande fortsätter samarbetet främst genom möten med
HSO, Skolverket, Födoämnesallerginätverket, Arbetsgruppen för Celiaki inom Barnläkarföreningen samt Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet där även Livsmedelsverket,
Svensk Dagligvaruhandel och Visita deltar.
Förbundet deltar i 2016 års Nordiskt-Baltiska möte mellan de nordiska och baltiska celiakiförbunden I år genomförs mötet i Tammerfors.
Förbundet är medarrangör tillsammans med Arbetsgruppen för celiaki inom Barnläkarföreningen för en Celiakidag med föreläsningar under hösten 2016.
Förbundet kommer att finnas representerat vid politikerveckan i Almedalen.
En utbildning för nya förtroendevalda kommer att genomföras under hösten.
Förbundet kommer att delta i det internationella celiakiarbetet inom ramen för AOECS åtaganden, bland annat vid det årliga mötet hösten 2016 i Warszawa.
Aktiviteterna inom verksamhetsplanen kommer i samråd kansli och styrelse att prioriteras i
förhållanden till tillgängliga resurser och budget.
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INKOMNA NOMINERINGAR
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Nomineringar 2016
Nomineringar som inkommit till valberedningen senast 1 februari 2016:
Ordförande
Britta Nilsson Lundmark

Skåne län

Ledamot
Ryan Korsbakke 		

Hallands län

Valberedning
Annelie Ahmt 			

Blekinge län

Carin Tjellqvist 			

Skåne län

Monica Eriksson			

Jämtlands län

Stefan Sjökvist			

Värmlands län
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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Valberedningens förslag till årsstämman 2016
Ordförande 			
Ledamot 			
			
			
Suppleant 			

Britta Nilsson Lundmark
Jonas Gombrii		
Margareta Elding-Pontén
Mekto Ganić 		
Ryan Korsbacke 		

Lund		
1 år
Stockholm
2 år
Askim		
2 år
Göteborg
2 år
Halmstad 	fyllnadsval 1 år
för Britta Nilsson
Lundmark

Revisorer			
			
Revisor suppleant
		

Anita Deurell (Revaco) 				
Conny Boman 					
Stefan Mattson (Revaco) 			
Anders Boman					

1
1
1
1

år
år
år
år

Motiveringen lyder
Valberedningen har jobbat för högtryck för att hitta rätt personer till förbundsstyrelsen. Vi har
noga intervjuat alla de nominerade, och vi har även valt att inhämta två referenser på de nominerade för att se om det är rätt personer som vi tänkt oss.
Vi i valberedningen har talat med två personer som referenser - en från yrkeslivet och en från
privatlivet - gällande var och en av de personer som vi nominerar. De personer som vi har talat
med som referenser har styrkt oss i uppfattningen om vårt förslag till styrelse.
Sammansättningen blir då så här:
Ordförande 			
Ledamot			
			
			
			
			
			

Britta Nilsson Lundmark
Carole Lindmark		
Madeleine Hedberg
Jonas Gombrii			
Margareta Elding-Pontén
Mekto Ganić 		
Ryan Korsbacke, 		

Lund		
Stockholm
Linköping
Stockholm
Askim		
Göteborg
Halmstad

Revisorer			
			
Revisor suppleant
			

Anita Deurell (Revaco) 				
Conny Boman 					
Stefan Mattson (Revaco) 			
Anders Boman					
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1 år
1 år kvar
1 år kvar
2 år
2 år
2 år
fyllnadsval 1 år
1
1
1
1

år
år
år			
år

VÅRA VÄRDEORD
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Värdeord
Engagemang
Vi brinner för samma sak.
Vårt intresse är genuint, eftersom vi alla har personliga erfarenheter.
Att kunna göra skillnad skapar en vilja som gör oss aktiva och målmedvetna, i arbetet med
att hitta ett botemedel och verka för samma levnadsvillkor som friska.
Vi tar oss an uppgifter med genuint intresse och ansvaret att genomföra det vi vill uppnå.
Eftersom vårt arbete är utvecklande både för oss själva och för andra, är glädje och hög
aktivitet en del av vår kultur.
Respekt
Vi tror på ärlighet och transparens.
Vi känner förtroende för varandra. Våra möten präglas av ödmjukhet och lyhördhet. Dörren står
alltid öppen för den som vill bidra. Det skapar en öppenhet, där vi lyssnar på varandra. Vi delar
gärna med oss av idéer och kunskap. Och vi unnar och hjälper varandra att lyckas, eftersom det
är en inspirationskälla för oss alla.
Gemenskap
Här finns samhörigheten och vi-känslan.
Här finns skratten, förståelsen och receptet på livskvalitet. Här råder stor generositet, där min
kunskap gärna får bli din. Och där min vän, gärna får blir din. Vi möter varandra med värme,
trygghet och vilja
Kompetens
Vår kunskap förändrar människors liv.
Vi besitter stor kunskap och vår uppgift är att sprida den. Det gör vi genom information,
kommunikation, politisk påverkan, utbildning och stimulans av forskning.
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Celiakiförbundet
E-post: info@celiaki.se
www.celiaki.se
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