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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Allmänt om verksamheten
Svenska Celiakiförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som är 
fristående/oberoende gentemot producenter av glutenfria produkter och myndigheter. 

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 verk-
samhetens inriktning.  Förbundsstyrelsen fortsätter arbetet med förbundets strategiska frågor. 

Högsta tjänsteman inom Svenska Celiakiförbundet är generalsekreteraren som ansvarar för 
förbundets kansli, numera beläget i Stockholm.  

Förbundets stadgars ändamålsparagraf §2 säger att förbundet ska 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 forskning inom de överkänslighetsområden förbundet företräder,

-  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 under året 
Under året har förbundets verksamhet främst främjat enskilda medlemmar genom att stora 
delar av det statsbidrag förbundet erhåller går åter till förbundets läns- och lokalförening-
ar vilka bedriver medlemsfrämjande arbete. På förbundsnivå vill vi framförallt lyfta fram den 
investering och det arbete med förbundets hemsida som gjorts. Hemsidan är numera enkel att 
navigera och hade mer än 200 000 unika besökare. Vi vill också lyfta fram den nyrekrytering 
av ombudsman/pressekreterare som gjorts under året, detta har skapat utrymme för proaktiva 
insatser i debatten. Förbundet har lyckats få celiaki på dagordningen i samhällsdebatten.

Förbundskansliet flyttade till nya lokaler vid årsskiftet.  

Förbundets första ombudsman anställdes under försommaren. 
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Jurist har sett över avtalet med AOECS gällande licensieringen och en konsult tillika var-
umärkesstrateg har anlitats på konsultbas för arbetet med licensieringen av glutenfria produk-
ter.  

Förbundet har tillsammans med konsultbyrån Oakwood, arbetat fram en ny hemsida som 
sjösattes under försommaren 2014. Hemsidan har fått fin respons och har haft mer än 200 000 
besökare. Förbundets Facebook-sida har många följare. Förbundet har också ökat närvaron i 
kommunikationskanalen Twitter. Förbundets medlemstidning är under omdaning, ett arbete 
som påbörjades under 2014. Både namn och utseende kommer att ändras och förbundet får en 
spännande och fräsch tidning inför jubileumsåret 2015 då förbundet funnits i 40 år. 

Under året fördjupades förbundets samarbete med ungdomsförbundet, SCUF och med läkare 
och forskare i Arbetsgruppen för celiaki inom barnläkarföreningen (BLF). Förbundet har startat 
arbetet med en bok om barn med celiaki vilken kommer att ges ut under 2015. och vi fanns på 
plats i Almedalen även detta år. En ordförandekonferens genomfördes under hösten. 

Även på kansliet har det gjorts förändringar för att finslipa verksamheten. Förbundets kansli 
flyttade i januari in i nya ändamålsenliga lokaler på Söder i Stockholm. Arbetsmiljön har varit i 
fokus under året. 

Det genomförda förändringsarbetet har lagt grunden för ett fortsatt gott arbete för våra med-
lemmar under 2015. 

Under 2014 har vi märkt en ökning av frågor kring non celiac gluten sensitivity  (NCGS). 

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, där förbundsordföranden och Generalsekreteraren har träffat de europeiska systeror-
ganisationerna vid möte i Slovenien hösten 2014. Handikappförbunden, HSO där generalsekret-
erare och ombudsman deltar i olika arbetsgrupper. Svenska Celiakiförbundet är också medlem i 
studieförbundet ABF. 

Den lokala verksamheten - Läns- och lokalföreningar 
Förbundet har 20 länsföreningar och 9 lokalföreningar som är aktiva. Föreningarna anordnar 
aktiviteter för medlemmarna. Många föreningar anordnar bakträffar, föreläsningar, familjedagar 
med friluftsaktiviteter och god mat samt provsmakningar av nya produkter i matbutiker. Många 
föreningar anordnar även varje år uppskattade julbord för sina medlemmar. 

Nytt för 2014 var att Skånes länsförening anordnade en matmässa,  Det goda livet. Mässan 
ägde rum i Malmö i september med totalt 27 utställare. Mässan besöktes av 1300 personer och 
mässan kommer fortsättningsvis att arrangeras årligen. 

Länsföreningen i Jämtlands län blev i höstas inbjudna till det Norska Celiakiförbundet som höll 
konferens i Åre. Föreningarna kommer att fortsätta att hålla kontakt för att utbyta erfarenheter 
och idéer. 

Länsföreningen i Stockholms län  anordnade för nittonde gången sin mässa Mat för livet på 
Kistamässan i december. På plats fanns 65 utställare och ca 4000 besökare. 

I Mellansverige har fem länsföreningar valt att samarbeta på regional basis. Styrelserna träffas 
vår och höst för att stödja varandra och utbyta erfarenheter. 
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Två föreningar inom förbundet ligger vilande med ambitionen att under 2015 åter bli aktiva 
igen, dessa är Gotlands länsförening och Sundsvalls lokalförening.  

Vid förbundskansliet arbetar två administratörer med stöd och service till läns och lokalfören-
ingar, samt till medlemmar. Framförallt sker detta arbete genom att besvara mejl och telefon-
förfrågningar, och att sköta Facebook-sidan. 

Kansli 
Svenska Celiakiförbundets kansli finns sedan januari 2014 på Blekingegatan i Stockholm. 
Personalen arbetar numera i ljusa lokaler och i öppet landskap vilket krävt nyinvesteringar i 
kontorsmöbler anpassade för detta.  Nya höj- och sänkbara skrivbord, datorer, skrivare och 
nätverk har anskaffats under året. Den gamla telefonväxeln används inte längre och numera 
sköts telefonin via mobiltelefoni.

Generalsekreteraren ansvarar för kansli och medarbetare.  
 
I administratörstjänsterna ingår också bland annat skötsel av medlemsregister och ansvar för 
annonsförsäljning till medlemstidningen. Förbundet har under 2014 haft en anställd webbreda-
ktör på halvtid under sex månader. Denna tjänst är för närvarande vakant. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under försommaren anställdes en ombudsman/pressekreterare på en nyinrättad tjänst. Tjän-
sten innefattar arbete med intressepolitisk påverkan respektive att sköta förbundets medie-
kontakter och mediestrategi. Pressekreteraren omvärldsbevakar, skickar ut pressmeddelanden 
och nyheter, sköter Twitter samt förmedlar intervjuar och faktaunderlag. Ombudsmannen 
arbetar bland annat med kontakterna med myndigheter, andra organisationer, olika allergi och 
överkänslighetsnätverk och även läkare och forskare inom förbundets intresseområden. Om-
budsmannen agerar också projektledare, som till exempel för förbundets intervjubok om barn 
och unga med celiaki. 

Förbundet arbetade under Almedalsveckan i nära samarbete med ett cafe i Visby för att up-
pmärksamma problematiken med att få glutenfritt i det offentliga rummet.

De medlemmar i Svenska Celiakiförbundet som är 0-35 år kan välja att utöver medlemskapet 
i SCF också gå med i organisationen SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet. Under året har 
samarbetet mellan Svenska Celiakiungdomsförbundet utökats genom kontakter mellan de 
båda generalsekreterarna och ombudsman/pressekreterare respektive verksamhetsutvecklare. 
Detta har lett till samverkan kring framtagande av fakta inför olika möten på departementsnivå 
och ett remissyttrande om livsmedelsmärkning. 

Svenska Celiakiförbundet har under året haft kontakter med Astma- och allergiförbundet samt 
Mag- och Tarmförbundet.  

Hearing vården för kroniskt sjuka 
Förbundet har deltagit i en hearing som Socialdepartementet bjöd in till för att diskutera med 
olika patientförbund om hur vården för kroniskt sjuka ska bli bättre. Regeringen har avsatt 450 
miljoner kronor för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, och detta var ett 
led i den satsningen. 

Arbete inför Nationellt celiakimöte  
Sedan 1998 finns ett nationellt register för celiaki hos barn och ungdomar i Sverige. Registret 
är unikt i ett internationellt sammanhang och benämns som en guldgruva för forskning. För 
att registret skall bli så heltäckande som möjligt är det viktigt att alla fall av celiaki hos barn 
inrapporteras. Svenska Barnläkarföreningen är ytterst ansvarig för registret via Arbetsgruppen 
för celiaki. Arbetsgruppen består av läkare och forskare från landets alla sjukvårdsregioner och 
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verkar inom Svenska barnläkarföreningens sektion för gastroenterologi, hepatologi och nutri-
tion. Arbetsgruppen ska i mars 2015 arrangera ett möte för de kliniker runt om i landet som 
rapporterar till registret. Syftet är att stimulera och motivera klinikerna till att fortsätta rapport-
era in alla fall av barn med celiaki. Detta för att registret ska vara så komplett som möjligt för 
att fortsätta kunna ligga till grund för forskning. Svenska Celiakiförbundet är delaktiga i planer-
ingsarbetet inför mötet och kommer att delta med en kort informativ föreläsning om förbun-
det. Personal från kansliet kommer också att sköta en del praktiska saker kring mötet så som 
exempelvis anmälningsförfarande. 

Kartläggning ersättning/subvention celiaki  
Svenska Celiakiförbundet gjorde inför Almedalsveckan en rundringning till alla landsting. Av 
denna undersökning framgick att det 2014 fanns möjlighet i åtta av 21 landsting att för person-
er med celiaki över 16 år att få någon form av ersättning eller subvention för sin glutenfria kost. 
De åtta landstingen är: Jönköping, Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, 
Gävleborg och Blekinge. Hur stor ersättning eller subvention en person över 16 år med celiaki 
kan få varierar mycket mellan landstingen och det är tydligt att förbundet behöver ta fram ge-
nomarbetade, långsiktiga strategier för att åstadkomma ett förändringsarbete i denna fråga.  
 
Generalsekreteraren fick en timmes fri pr-akut med en av Sveriges största och mest ansed-
da pr-byråer; Westander. Pr-byrån gav råd om hur förbundet långsiktigt ska driva kravet på 
merkostnadsersättning för alla med celiaki. Förbundets representanter och generalsekreterare 
träffade flera politiker, medlemmar och blivande medlemmar och pratade celiaki. 

Tävlingen Sveriges Unga GLMS-kockar  
I februari avgjordes den andra upplagan av kocktävlingen Sveriges Unga GLMS-kockar på 
Restaurangexpo i Malmö. Tävlingen arrangeras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med 
Svenska kockars förening och med stöd av Semper. Ett syfte med tävlingen var att få fram nya, 
goda och nyttiga recept till Sveriges alla skolkök, fria från gluten, laktos, mjölk och soja. Ett 
annat syfte var att inspirera morgondagens kockar att vilja lära sig mer om matlagning med 
hänsyn till intoleranser och allergier. Tävlingen vände sig till förstaårselever på Sveriges Restau-
rangskolor. 

Projektet Jag har celiaki - intervjubok med barn 
Under året har arbete inletts med material till en intervju/faktabok om barn och unga med ce-
liaki som Svenska Celiakiförbundet ska ge ut under 2015. Boken ska ge inblick i vardagen med 
celiaki, vilka utmaningar som kan dyka upp och hur barnen och ungdomarna tänker kring dessa 
frågor och hur de löser dem.  Boken ska kunna fungera som kunskapsbas, framförallt i barnens 
skolmiljö, och möjliggöra en stärkt självkänsla till de barn och tonåringar (och deras familjer) 
som har fått diagnosen celiaki/glutenintolerans. Ett annat viktigt syfte med boken är att den 
ska kunna ge personal i skolan som kommer i kontakt med celiaki, skolsköterskor, skolköksper-
sonal, lärare och fritidspersonal ökad förståelse för hur vardagen för en ung person med celiaki 
kan se ut.  

Boken är en del i strävan att barn och unga med celiaki ska kunna leva ett så friskt och likvär-
digt liv som sina kompisar utan kronisk sjukdom.  

Företagskontakter 
Ibland kontaktar Svenska Celiakiförbundet företag eller organisationer efter att en enskild 
medlem hört av sig till oss gällande en specifik händelse. Detta gör förbundets personal när vi 
anser att det kan finnas principiella vinningar eller potentiellt beröra många medlemmar. 

Under året har vi bland annat varit i kontakt med Svensk Film (SF) om märkning och person-
alkunskap om intoleranser och allergier, Trygg- Hansa angående beslutsunderlag för försäk-
ringar, Kåkå om hur man marknadsför glutenfria mixer gentemot bagerier, ICA gällande fel på 
produkt och kundbemötande, och Ecoviva matkasse angående märkning av livsmedel. 
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Medlemsstatistik 
Den 31 december 2014 hade Celiakiförbundet totalt 24 561 medlemmar. 
Utav dessa är 17 455 (ca 71 % av medlemmarna) huvudmedlemmar med diagnos, 328 fysiska 
stödmedlemmar, 510 juridiska stödmedlemmar och 6 268 (c a 26 % av medlemmarna) famil-
jemedlemmar. Utav familjemedlemmarna, har 1 269 (ca 5 %)  någon eller några av de diagnoser 
förbundet företräder. 

Totalt har 18 724 (ca 76 %) medlemmar någon eller några av diagnoserna. 17 412 har celiaki/DH 
(enbart eller i kombination med något annat). 639 är laktosintoleranta (enbart eller i kombina-
tion med annat, dock inte med celiaki), 574 är mjölkprotein-allergiker (enbart eller i kombina-
tion med annat, dock inte med celiaki), 183 är sojaproteinallergiker (enbart eller i kombination 
med annat, dock inte med celiaki). 

Kommunikation till  förtroendevalda och medlemmar  
Under året har 39 nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna. 26 av nyhetsbreven har vänt sig till 
de medlemmar som är förtroendevalda.  

Under 2014 har förbundet samarbetat med Semper genom regelbundna vykortutskick. Via 
dessa vykort har medlemmar med celiaki fått information om förbundets aktiviteter samt fått 
erbjudande om medlemsförmåner.  

Under året har förbundskansliet inlett försök med att skicka ut information till föreningarna via 
det digitala verktyget MyNewsdesk. Informationen har i första hand rört omvärldsbevakning 
och forskningsnyheter inom våra ämnesområden. Förhoppningen är att detta kan vara till hjälp 
för föreningarna i arbetet som kunskapsförmedlare.  

Medlemstidningen Bulletinen 
Medlemstidningen Bulletinen har under 2014 utkommit med fyra nummer. Upplagan har gen-
omsnitt legat på 19 200 exemplar. Omfånget har varit 52 sidor per utgåva. 

Medlemstidningen skickas till ca 18 000 medlemshushåll men också till berörda institutioner, 
organisationer och tidningsredaktioner. Tidningen har även delats ut på arrangemang som; 
Restaurangexpo Malmömässan, politikerveckan i Almedalen och Det Goda Livet-mässan i 
Malmö. 

Medlemstidningen formges och redigeras av The Factory of Design och trycks av Sörmlands 
Grafiska. Tidningens chefredaktör står för urvalet av det redaktionella materialet i Bulletinen. 
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. Under 2014 har tidningen även publicerat svar på frågor till en bagare. Varje 
nummer innehåller även receptsidor, insändarsida och tips och idéer om hur man lättare kan 
leva med sin celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölk och soja. I snitt har Bulletinen under 
året haft 7 sidor med material enbart relaterat till förbundets och föreningarnas aktiviteter. Där-
till har ungdomsförbundet SCUF alltid en egen sida i varje nummer. 

Inför Svenska Celiakiförbundets 40-årsjubileum har ett arbete med att förnya medlemstid-
ningen Bulletinen startat. Förnyelsen syftade i första hand till att göra tidningens koppling till 
Svenska Celiakiförbundet tydligare. Ett led i detta har varit att hitta ett nytt namn åt tidningen. 
Ett annat led var att arbeta fram en modernare form med en tydligare layout. 

Under året har medlemstidningen Bulletinen fått en egen avdelning på Svenska Celiakiförbun-
dets nya hemsida www.celiaki.se. I samband med utgivning läggs Bulletinen upp som en ned-
laddningsbar PDF på hemsidan. Det har även skapats ett arkiv med äldre nummer av tidningen. 
I dagsläget är det endast medlemmar som kan läsa Bulletinen i sin helhet men utvalda artiklar 
läggs även ut för läsning av hemsidans alla besökare. 
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Medlemstidningen Bulletinen interagerar även med Svenska Celiakiförbundets officiella Face-
book-sida genom att där ställa frågor vars svar publiceras i tidningen. Bulletinen använder även 
Facebook-sidan som en marknadsföringsplats inför att ett nytt nummer ska ges ut. 
 
AOECS och licensiering av glutenfria produkter  
Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i AOECS - det europeiska samarbetsorganet för ce-
liakiförbund.  

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 (varumärkes-in-
nehavaren) har sitt säte i Sverige. Under året har förbundet anlitat en jurist för genomgång av 
avtalet samt en varumärkesstrateg på konsultbas för att klargöra och implementera förbundets 
licensieringsavtal. Detta innebär att flertalet 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. 

Denna förändring kommer också troligen att leda till något ökade intäkter för förbundet un-
der 2015. Förbundet har krav på sig från AOECS gällande återrapportering och betalning för 
licensen. Detta arbete fortlöper. 

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond 
Svenska Celiakiförbundet har för främjande av medicinsk forskning 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 det samlats in 55 250 kronor till Forskningsfonden. Svenska Celiakiförbundet 
har under 2014 beviljat men ännu ej utdelat, 100 000 kronor ur forskningsfonden till Fredinah 
Namatovu, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. 
Fredinah Namatovu´s forskning handlar om vilka faktorer som har betydelse för om barn och 
ungdomar utvecklar celiaki.

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 verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det 
är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de 
ska. Under året har förbundet varit en av de organisationer som slumpmässigt utvalts att få sin 
verksamhet granskad av Svensk Insamlingskontroll. Revisionsbyrån Grant Thornton gjorde på 
uppdrag av Svensk insamlingskontroll en översyn av förbundets verksamhet.  

Under året har medlemstidningen Bulletinen skrivit kortfattat om 90-kontot och ett bifogat 
inbetalningskort skickades med tidningen till samtliga medlemmar tillsammans med det fjärde 
numret av tidningen.  

Vetenskapliga rådet 
Vetenskapliga rådet består av forskare, dietister och läkare som är knutna till Svenska Ce-
liakiförbundet. Rådet ska bistå förbundet i medicinska och vetenskapliga frågor. 
Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som inkommer till Forskningsfonden och 
föreslå styrelsen vem eller vilka av de sökande som ska beviljas forskningsmedel.  

Rådet har träffats vid ett tillfälle under året. 
För att undvika jävsituationer finns möjlighet till att konsultera externa specialister. Dessa spe-
cialister har under 2014 varit MD, PhD, överläkare Knut Lundin, Oslo, Norge och MD, professor 
Steffen Husby, Odense, Danmark. 
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Media, webb och sociala medier 

Extern media 
Förbundet har setts och hörts i olika riks - och lokalmedier under året. Generalsekreterare 
Christina Ralsgård har bland annat intervjuats i Sveriges Radios program Kropp&Själ på P1, ett 
program som var ett av årets mest delade program enligt årskrönikan av samma program där 
generalsekreteraren åter hördes. Förbundets generalsekreterare har intervjuats i ett flertal tid-
ningar, bland andra Året Runt, Tidsskriften C om cerealier, Butiksnytt och Svenska Dagbladets 
utgåva om kroniska sjukdomar.

Förbundets pressekreterare och generalsekreterare kontaktas flera gånger i veckan av journal-
ister och copywriters som söker information och/eller letar intervjupersoner. Flera av för-
bundets medlemmar har under året ställt upp som intervjupersoner och hjälpt till att sprida 
information kring diagnoserna som förbundet företräder, i bland annat SR:s Ekot och P4 samt 
tidningarna Allas och Hemmets Journal.  

Pressekreteraren har också tagit initiativ som lett till rättelser och uppföljningar gällande celiaki 
i Expressen.se, TV4:s Fotbollskanalen och SVT:s program Fråga Doktorn.  

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.

Webbplatsen 
Förbundets webbplats www.celiaki.se har omarbetats under våren 2014. Formgivning och 
navigation på webbplatsen är helt ny. Målet har varit att förenkla för besökaren att snabbt 
hitta relevant information. Webbplatsens främsta syfte är att kommunicera med informations-
sökande allmänhet. På webbplatsen finns också speciella sidor för förtroendevalda där det 
krävs lösenord. 

Webbplatsen är en mycket viktig plats för kunskapsförmedling för förbundet, och avsikten är 
att uppdatera och fördjupa den information som finns där.
 
Under 2014 har www.celiaki.se haft drygt 240 000 besök från 170 000 besökare. 34% av dem 
är återvändande medan 66% är nya besökare. Ungefär hälften av besöken har gjorts från en 
dator, 34% från mobiltelefon och 14% från surfplatta. 

De flesta besökarna (71%) har kommit till sidan via Google eller andra sökmotorer. Externa 
länkar och sociala medier spelar också en stor roll för trafiken och där finns det en stor poten-
tial att växa ännu mer. De mest besökta sidorna är informationen om vad Celiaki är och vilka 
symptom det ger. Även sidorna med översättningskorten är välbesökta och därefter kommer 
information om mjölkproteinallergi. 

Facebook 
Svenska Celiakiförbundet har en aktiv Facebook-sida. Förbundet ser Facebook-sidan främst 
som en slags kundtjänst, vilket innebär att sidan ska vara relevant och intressant för våra med-
lemmar. 

Förbundet publicerar forskningsnyheter, artiklar, nyheter inom förbundet samt tips om böck-
er, recept etc på vår Facebook-sida. Förbundet får också in många frågor och synpunkter via 
Facebook. Dessa spänner över olika ämnesområden; från vad kan jag äta till synpunkter om hur 
och med vad förbundet borde arbeta. Sidan är en värdefull tillgång i vårt arbete med kommu-
nikationen med medlemmar.  
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Flera föreningar inom förbundet har också egna Facebook-sidor som man kommunicerar med 
sina lokala medlemmar genom. 

Svenska Celiakiförbundets Facebook-sida har 6 735 följare, vilket är en ökning med mer än 1 
000 följare det senaste året.  

Twitter 
Svenska Celiakiförbundet ser Twitter främst som ett verktyg för opinionsbildning och intresse-
politiskt arbete. Förbundet har under det senaste året väsentligt ökat sin närvaro på Twitter. 
Förbundet twittrar regelbundet främst om forskning och nyheter inom våra ämnesområden, 
informativa artiklar och nyheter inom förbundet. Vi får också in en del frågor, tips och synpunk-
ter via denna kanal. 

På Twitter strävar förbundet inte i första hand efter antalet följare, utan efter vissa kategorier 
följare: främst makthavare och opinionsbildare. Till en del har vi lyckats med detta; bland våra 
följare finns nu riksdagsledamöter, chefredaktörer, kommunikationsavdelningar på universitet, 
livsmedelsproducenter och tv-programledare. 

Förbundets twitterkonto @Celiakiforbund har under året ökat antalet följare från 475 följare till 
700 följare. 

Internationell samverkan 

AOECS (Association of Coeliac Societies) 
Förbundsordförande och generalsekreterare deltog i paraplyorganisationen internationella or-
ganisationen AOECS årliga möte i Slovenien. AOECS är paraplyorganisationen för de europeis-
ka Celiakiförbunden. Förbunden samarbetar bland annat om märkning av glutenfria livsmedel, 
så kallad licensiering. Reglerna kring detta diskuterades på mötet, och även det relativt nya 
kunskapsområdet glutenkänslighet (non-celiac gluten sensitivity) diskuterades.  

Förbundets intäkter
Förbundets intäkter överstiger budgeten med 800 tkr och är framförallt hänförligt till annon-
sintäkter och licensintäkter.

Förbundets kostnader
Kostnader har under 2014 överstigit budget. Dessa kostnader avser i huvudsak arbetet med 
att skapa en ny hemsida samt att kansliet flyttade i början på året vilket inneburit kostnader av 
engångskaraktär. Förbundet har under året anlitat en jurist och en konsult för att arbeta med 
licensieringsavtal vilket inneburit ökade konsultkostnader.

Resultat och ställning
Verksamhetsåret 2014 visar på ett positivt verksamhetsresultat med 31 tkr. Den budget som 
fastslogs på förbundsstämman uppvisade ett verksamhetsresultat på 0 tkr.
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Ekonomisk översikt     
  
  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
     
Summa intäkter 10 851 10 080 10 214 11 014 10 295

Resultat efter  74 816 -998 -1 722 -33
finansiella poster 

Balansomslutning 13 615 13 492 12 112 7 001 8 981

Dispositioner beträffande vinst eller förlust 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Till förbundets disposition står följande vinstmedel   Belopp i kr

Projektfond  2 964 989

Balanserat resultat  2 115 593

Årets resultat  18 486

Totalt  5 099 068

Disponeras för projektfond  2 964 989

Balanseras i ny räkning  2 134 079

Summa  5 099 068
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Resultaträkning (funktionsindelad)

  2014-01-01 - 2013-01-01 -
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter  4 833 960 4 325 190
Gåvor  55 250 7 500
Bidrag  4 199 370 4 151 256
Nettoomsättning  1 762 459 1 595 645

Summa verksamhetsintäkter  10 851 039 10 079 591

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 1, 2, 3, 5 -9 866 183 -8 811 880
Administrationskostnader  -953 880 -697 457

Verksamhetsresultat  30 976 570 254

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 4 44 946 242 646
Ränteintäkter och liknande resultatposter  542 4 296
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 728 -1 016

Resultat före fördelning  73 736 816 180

Ändamålsbestämda medel 10 -55 250 92 500
Resultat efter fördelning  18 486 908 680

Årets resultat  18 486 908 680
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 263 857 6 251

Inventarier, verktyg och installationer  263 857 6 251

Finansiella anläggningstillgångar 8 4 696 678 4 670 616

Långfristiga värdepappersinnehav  149 500 149 500
Långfristiga fordringar  4 846 178 4 820 116

Summa anläggningstillgångar  5 110 035 4 826 367

Omsättningstillgångar

Varulager mm  60 633 39 715

Handelsvaror  60 633 39 715

Kortfristiga fordringar  527 117 203 834

Kundfordringar  140 349 12 735
Övriga fordringar  222 070 240 037
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  889 536 456 606 
   

Kortfristiga placeringar 9 3 413 937 3 395 054
Kassa och bank  4 140 895 4 773 948
Summa omsättningstillgångar  8 505 001 8 665 323

    SUMMA TILLGÅNGAR  13 615 036 13 491 690
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Fritt eget kapital

Fondavsättningar  2 964 989 2 514 989      

Balanserat resultat  2 134 079 2 565 593

Ändamålsbestämda medel  4 261 895 4 306 645

  9 360 963 9 387 227

Summa eget kapital  9 360 963 9 387 227

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  301 404 434 727

Skatteskulder  65 624 -

Övriga skulder  268 969 166 786

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 3 618 076 3 502 950

  4 254 073 4 104 463

    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 615 036 13 491 690
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
    
Ställda säkerheter
 2014-12-31 2013-12-31
   
Ställda säkerheter     
Summa  Inga Inga

Ansvarsförbindelser   
 
Ansvarsförbindelser     
Summa  Inga Inga
   
 
Kassaflödesanalys  
  2014-01-01- 2013-01-01-
Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31
  
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster 73 736 816 180
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 114 456 90 708
  
  188 192 906 888
Betald skatt - -
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 188 192 906 888
förändringar av rörelsekapital    
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -20 918 14 985
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -432 931 -7 322
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 49 611 563 037
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -216 046 1 477 588
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -315 048  
Förvärv av finansiella tillgångar och kortfristiga placeringar -101 959 -459 159
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -417 007 -459 159
     
Finansieringsverksamheten    
  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -
     
  
Årets kassaflöde -633 053 1 018 429
Likvida medel vid årets början 4 773 948 3 755 519
  
Likvida medel vid årets slut 4 140 895 4 773 948
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.    
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 57 442 23 695
Nedskrivningar av finansiella tillgångar 57 014 67 013
  
  114 456 90 708

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Övergång till K3-regelverket har 
inte inneburit ändring av redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip.

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, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till 
det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. 
Därvid har inkuransrisk beaktats. 

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                                                              

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
 
Licens och programvara 20
Datorer med tillbehör 33
Övriga inventarier 20
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placering-
ar enligt lägsta värdets princip dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar till anskaff-
ningsvärde med avdrag för nedskrivning. 

Noter

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

  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal    
Räkenskapsårets leasingkostnader 734 037 596 308
Inom 1 år 672 576 672 576
Senare än 1 år men inom 5 år 1 159 329 1 831 905
Senare än 5 år - -
  

Not 2  Avgifter till andra organisationer  
  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
HSO 290 832 285 762
AOECS 28 882 36 651
Övriga 22 382 21 144
  
  342 096 343 557
  

Not 3  Anställda och personalkostnader
  
Medelantalet anställda  
  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
Män - 2
Kvinnor 4 3
  
Totalt 4 5
  

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen bestod under 2014 av 7 (6) ledamöter varav 5 (2) män. Ledande befattningshavare 
bestod av 1 (1) generalsekreterare som var kvinna.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
Styrelse och generalsekreterare 888 637 700 257
Löner och andra ersättningar: 1 244 219 1 398 580
  
Summa 2 132 856 2 098 837

Sociala kostnader 917 866 945 306

(varav pensionskostnader) 270 505 230 237
  

Not 4  Resultat från övriga värdepapper som
är anläggningstillgångar  
  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
Utdelningar 101 960 144 087
Resultat värdepapper - 165 572
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar -57 014 -67 013
  
Summa 44 946 242 646
  

Not 5  Avskrivningar av materiella och immateriella  
           anläggningstillgångar  
  2014-01-01- 2013-01-01-
  2014-12-31 2013-12-31
  
Inventarier, verktyg och installationer 57 442 23 695
  
Summa 57 442 23 695
  

Not 6  Koncessioner, patent, licenser, varumärken
och likn rättigheter  
  2014-12-31 2013-12-31
  
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
-Vid årets början - 271 225
-Avyttringar och utrangeringar   -271 225
  
  - -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    
-Vid årets början - -271 225
-Avyttringar och utrangeringar   271 225
 - -
  
Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 7  Inventarier, verktyg och installationer  
  2014-12-31 2013-12-31
  
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
-Vid årets början 224 017 594 308
-Nyanskaffningar 315 048 -
-Avyttringar och utrangeringar - -370 291
  
  539 065 224 017
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    
-Vid årets början -217 766 -564 362
-Avyttringar och utrangeringar - 370 291
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -57 442 -23 695
  
  -275 208 -217 766
  
Redovisat värde vid årets slut 263 857 6 251
  

Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav  
 
  2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31
   
   Marknadsvärde
       
Ethica Global 630 234 630 234 1 060 675
Penningmarknad MEGA 1 195 121 1 169 059 1 172 295
Räntefond Kort Plus 2 871 323 2 871 323 2 906 378
   
Redovisat värde vid årets slut 4 696 678 4 670 616 5 139 348
   

Not 9  Kortfristiga placeringar  
  Redovisat Marknads-
  värde värde
  
Penningmarknad MEGA 3 413 937 3 413 937
  
   3 413 937 3 413 937
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Not 10  Eget kapital     
  Fond- Balanserat Årets  Ändamåls- Totalt
 avsättningar resultat resultat bestämda medel  
 
     
Ingående balans 2 514 989 1 656 913 908 680 4 306 645 9 387 227

Ändamålsbestämt 
av givaren       55 250 55 250

Beviljade forskningsanslag       -100 000 -100 000

Disposition enl 
föreningsstämma 450 000 458 680 -908 680    

Årets resultat     18 486   18 486
     
   
   UTGÅENDE BALANS 2 964 989 2 115 593 18 486 4 261 895 9 360 963
     

Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  2014-12-31 2013-12-31
  
Upplupna personalkostnader 172 826 162 194
Förutbetalda medlemsavgifter 3 158 800 3 232 700
Övrigt 286 450 108 056
  
  3 618 076 3 502 950
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