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VERKSAMHETSPLAN 2016 

för Celiakiföreningen i Skåne län 
 
Målsättningen för Celiakiföreningen i Skåne län 
 att inom sitt län 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 sitt län bedriva upplysande och rådgivande verksamhet, 
 att upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, 
 att skapa och upprätthålla kontakt med läkare och dietister samt andra personer 

som kan vara av värde för medlemmarna, 
 att inom sitt län i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma 

intressen, 
 att i övrigt arbeta för FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, vilka är antagna av riksdag och 
regering. 

 
 
Planerade aktiviteter 2016 
 
Årsmöte 
Årsmötet ska om möjligt hållas på en annan ort än föregående år. Om möjlighet finns 
ska vi bjuda in en intressant mötesordförande och föreläsare. 
 
Nyhetsbrev 
Två nummer av Nyhetsbrevet ska skickas till alla medlemmar. 
 
Medlemsträffar 
Länsföreningen arrangerar matmässan, ”Det goda Livet – med specialkost”, i september 
och Julbuffén i december. Styrelsen stöttar även lokalföreningarna i deras arrangemang 
av medlemsträffar. 
 
Lokalföreningarna 
Vi ska stötta lokalföreningarna i deras medlemsaktiviteter som exempelvis 

 dietistkvällar där nya och gamla medlemmar inbjuds till en föreläsning av en 
dietist, frågestund, fika och eventuellt produktvisning. 

 bakträffar på flera ställen i länet. Bakträffarna vänder sig till vuxna och/eller 
barn och kan ha speciella teman som t.ex. julbak. 
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Aktivitetsgrupper 
Vi ska medverka till att starta aktivitetsgrupper på de platser där det finns medlemmar 
som vill genomföra aktiviteter men som inte vill sitta i någon styrelse. I samverkan med 
den lokalförening där aktivitetsgruppen finns ska vi bistå medlemmarna att genomföra 
aktiviteter. Aktivitetsgruppernas aktiviteter finansieras i samverkan mellan lokal- och 
länsföreningen.  
 
Utvecklings- och inspirationsdagar 
Vi ska hålla minst en konferens för de förtroendevalda i lokalföreningarna för att 
stimulera utvecklingen av föreningarnas arbete i vår förening och för att inspirera 
varandra i vårt ideella arbete. 
 
Övriga styrelseaktiviteter 
Vi ska delta i så många som möjligt av de konferenser och utbildningar som anordnas 
av Svenska Celiakiförbundet, HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation 
samt ABF. 
Vi ska hålla minst fem protokollförda styrelsemöten under året. 
 
Ekonomi 
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag från Svenska 
Celiakiförbundet samt bidrag från Region Skåne som vi söker.  
Dessa ansökningar ska skickas från Lokalföreningarna i november för att sammanställas 
och skickas in till Region Skåne innan 1 december.  
 
Den 1 juli är sista dag för att redovisa det sammanställda verksamhetsbidraget vi fått 
från Region Skåne för alla aktiviteter för föregående år. Innan dess måste alla 
redovisningar ha skickats till Länsföreningen för sammanställning. 
 
 
Styrelsen i 
Celiakiföreningen i Skåne län 
 
 


