
Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 

1 januari‐‐‐‐ 31 december 2016. 

 

Medlemmar: 
Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt följande 
fördelning: 
 
Totalt antal medlemmar: 596 (623 st. 2015)  
Kvinnor: 378 
Män: 204 
Huvudmedlemmar: 429 
Familjemedlemmar: 167 
Intresseanmälda: 8 
SCUF medlemmar: 163 

 

Styrelse: 
Ordförande, och kontaktperson Charlotta Holmström, Växjö 
Kassör Åsa Nilsson, Växjö 
Sekreterare Eva Eriksson, Alvesta 
Ledamot Maria Almlöf, Alvesta 
Ledamot Eva Elfving, Klavreström 
Ledamot Birgitta Fasth, Älmhult 
Ledamot Pernilla Friberg, Ljungby 
Revisor Ingvar Eriksson, Alvesta 
 
Den avträdda styrelsen genomförde under 2016 två stycken möten: 12/1, och 2/2 samt 
ett årsmöte (14/3). Den under 2016 invalda styrelsen har avhållit 8 st. protokollförda 
möten var av två möten som var konstituerande. Mötesdatumen var följande: 14/3 
(konstituerande), 4/4, 2/5, 16/6, 31/8 (möte och konstituerande), 17/10 och 24/11. 
 
  



Verksamhet 2016 

 

Årsmöte 14 mars. 
Årsmötet hölls vid IOGT-NTO huset på Vattentorget i Växjö och alla deltagare bjöds på 
glutenfria räksmörgåsar. Den gamla styrelsen avgick och en ny styrelse valdes, men två 
ledamöter från den gamla återinvaldes i nya roller i den nya styrelsen.  

 

Kanelbullefika 4 oktober. 
Nio medlemmar i olika åldrar kom till vår café-träff på Broqvist konditori i Växjö där de 
bjöds på gluten- och laktosfria kanelbullar med tillhörande kaffe. Det ställdes frågor om 
tidigare och önskade aktiviteter samt diskuterades behovet av en gemensam grupp på 
sociala media. Från vår styrelse medverkade Charlotta Holmström och Eva Eriksson. 

 

Julbord 11 december. 
Julbordet hölls på Restaurang och Café Mango i Alvesta och detta var välbesökt aktivitet 
med 92 medlemmar i alla åldrar. Ica Maxi i Växjö sponsrade oss med produkter från 
glutenfria hyllan samt tidningar med glutenfritt fokus, VIDA AB sponsrade med valda 
hushållsprodukter och styrelsen hade hemmagjorda produkter som honung och sylt. 
Detta lottades ut i ett medlemslotteri och resulterade i 12 glada vinnare. Medlemmarna 
gavs även ett frågeformulär som de skulle utfylla under eftermiddagen.  
  



Information: 
Vår förening har som främsta mål att möjliggöra möten för våra medlemmar. Det är för 
att skapa kontakt, interaktioner och utbyte mellan jämlikar som förstår och delar de 
vardagliga utmaningarna kopplade till gluten- och laktosintolerans och matallergi.  
 
Som ny styrelse har vi övervägt hur vi, och hört efter med medlemmarna hur de vill, 
mötas. Det har resulterat i en bred satsning via olika fora: 
*  Det har under 2016 arrangerats två medlemsaktiviteter: kanelbullefika och julbord.  
*  Vårt medlemsblad ”Celiakinytt” utkom med 2 nummer under 2016. 
*  Det har startats en Facebook-grupp (Celiakiföreningen i Kronoberg) som vid 

årsskiftet hade 29 medlemmar.  
*  Hemsidan har uppdaterats 4 gånger under senare delen av 2016 (september till 

december), och det har införskaffat en officiell mejladress: kronoberg@celiaki.se som 
förenklar kontakt med styrelsen.  

 

Tack 
Det har varit ett spännande och lärorikt år. Vi beklagar att medelsantalet har gått ned 
något men hoppas att våra nya tag med sociala media och kommande aktiviteter 
kommer att locka medlemmarna att stanna och att de ingångsatta aktiviteterna kan ge 
oss mer synlighet och kan generera nya medlemmar. 
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