
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Yttrande på förslag till nya stadgar från Celiakiförbundet 
 

Allmänt 

Styrelsen är till övervägande del positiv till de förändringar som föreslås. Detaljerade 

synpunkter kommer nedan. Där vi inte kommenterat förändringsförslag har vi ingen 

avvikande åsikt. Den fråga som berör extra mycket och där styrelsen inte är enig är förslaget 

att enbart omfatta celiaki. 

Celiakiföreningen i Uppsala län har också frågat sina medlemmar vad de tycker om förslagen 

till stadgeändring. Den, som vi uppfattar, mycket viktiga förändringen att förbundet vill 

koncentrera arbetet på enbart celiaki, har många av medlemmar tyckt till om. Därför bifogas 

de svar som kommit in från medlemmarna.  

Detaljerade synpunkter 

Ändamål föreslås enbart omfatta celiaki 

Majoriteten av de svar som inkommit, anser att det är bra eller inte spelar någon roll att 

förbundet enbart arbetar för celiakifrågor. Övriga är emot förändringen och vissa avser att i så 

fall gå ur förbundet.  

De som är positiva till förändringen anser att det blir mer fokus och även passande vad gäller 

namnet på förbundet.  Det är underligt att det finns så många diagnoser under samma förbund. 

Om förändringen sker kan forskningen lägga mer resurser på celiaki vilket kommer att gynna 

majoriteten av medlemmarna. Även för ekonomin i stort är det bra att renodla verksamheten, 

eftersom resurserna är begränsade. Annars kan det hända att ingen får tillräckligt stöd. Det är 

dock viktigt att medlemmarna får information och råd om andra föreningar som täcker andra 

diagnoser.  

De medlemmar som är negativa till förändringen är till stor del sådana medlemmar som har 

flera diagnoser och anser sig förlora på förändringen. Konsekvensen kan bli att de behöver 

vara medlem i flera olika förbund för att bli representerad. Förbundet anger heller inte hur 

många medlemmar som har celiaki, bara att de är majoriteten. Det kan också vara så att de 

som har andra diagnoser än celiaki inte har registrerat detta. De syns då inte i statistiken. 



 
 
 
 
 
 

 

Att förbund i andra länder har koncentrerat sig enbart på celiaki anser inte styrelsen är något 

hållbart argument. Hur mycket samarbete sker mellan länderna och skulle det vara en nackdel 

att representera fler diagnoser?  

Konsekvensen att arbeta enligt nuvarande stadgar är att det blir mer brett med flera olika 

kombinationer av födoämnesproblem, som också ofta hör ihop. Det kan också bli svårt att 

rekrytera styrelsemedlemmar eftersom de som vill och behöver engagera sig är sådana med 

flera olika problem.  Att få i sig rätt mat i skola, på restaurang och i olika sociala sammanhang 

är ofta komplicerat för dessa medlemmar varför de väljer att engagera sig för att få till 

förändringar. 

Byte av benämning  

Styrelsen anser att förslaget att kalla läns- respektive lokalföreningar samt SCUF för 

celiakiföreningar är logiskt och att det blir tydligare. 

Beskrivning av verksamheten tas bort från stadgarna. 

Styrelsen är positiv till förändringen och anser i likhet med förslaget att verksamheten inte 

behöver detaljregleras i stadgarna. 

Allmänna riktlinjer 

Det ger en tydlighet att visa på möjligheten att besluta om allmänna riktlinjer även om det inte 

nödvändigtvis behöver finnas i stadgarna. 

Organisation 

I likhet med förslaget anser styrelsen att det bör anges uttryckligen i stadgarna att förbundet är 

en ideell organisation. Förtydligandet vad gäller en organisation med två organisationsled, 

och att Celiakiföreningarna är frikopplade organisationer som har egna stadgar, egna 

styrelser, egna organisationsnummer osv ska naturligt framgå av stadgarna. 

Styrelsen är positiv till tydligheten vad gäller huvudmedlem och familjemedlem. Det är också 

viktigt, att stadgarna uppdateras enligt den tid och det familjemönster vi lever i så att 

begreppet familjemedlem blir brett och inkluderande. 

Celiakiföreningar 

Styrelsen är positiv till de förändringar som föreslås. Att öka flexibiliteten för att bilda olika 

typer av föreningar utan att geografin ska vara styrande kan innebära fler aktiva medlemmar. 

Tvångsanslutningen tas bort 

Styrelsen är, i och för sig, emot tvångsanslutningar i alla former. Dock kan förändringen 

komma att innebära att flera medlemmar enbart är med i förbundet om inte aktivitet och 



 
 
 
 
 
 

 

verksamhet passar den medlemmen. Föreningen behöver ha möjlighet att informera och 

kontakta alla medlemmar som bor i länet oavsett om de är medlemmar eller inte. En riks finns 

alltså att medlemmarna i föreningen blir färre. 

Medlemsavgifter 

Styrelsen anser att förslaget att föreningen kan ta ut egna avgifter från medlemmarna kan vara 

positivt för verksamheten.  

Generalsekreterare och aktivitetsgrupper 

Det är viktigt att roller, mandat och arbetsuppgifter blir tydliga. Införande av aktivitetsgrupper 

låter positivt om det inte konkurrerar med föreningarna i landet. Om det finns närliggande 

aktiviteter som föreningar ordnar är det viktigt med ett konstruktivt samarbete mellan 

aktörerna. 

Revisorer och granskare 

De förändringar som föreslås är nödvändiga för att undvika problem och oegentligheter i 

föreningarna. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. 

Medverkan i yttrandet 

Samtliga styrelsemedlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter. Sammanställningen av 

remissvaret har gjorts av vice ordförande Margareta Mörck.  

Uppsala den 31 januari 2017 
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