
Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs 
län 

1 januari‐ 31 december 2017. 

 

Medlemmar: 
Vid 2017-21-31 hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt följande 
fördelning: 
 
Totalt antal medlemmar:   592 (596 st. 2016)  
Huvudmedlemmar  386 
Fysiska stödmedlemmar  13 
Juridiska stödmedlemmar 15 
Familjemedlemmar  178 

Styrelse: 
Ordförande Charlotte Holmström, Växjö 
Vice ordförande Pernilla Friberg, Ljungby 
Kassör Åsa Nilsson, Växjö 
Sekreterare Eva Eriksson, Alvesta 
Ledamot Maria Almlöf, Alvesta 
Ledamot Eva Elfving, Klavreström 
Ledamot Birgitta Fasth, Älmhult 
 
Revisor Ingvar Eriksson, Alvesta 
Leon Jensen, Väckelsång 
 
Styrelsen har avhållit 8 st. protokollförda möten var av ett konstituerande möte och 
årsmötet. Mötesdatumen var följande: 23/1, 16/2, 6/3 (årsmöte och konstituerande), 
3/4, 29/5, 14/8, 14/9 och 22/11-2017. 
 
  



 

Verksamhet 2017 

 

Årsmöte 6 mars. 
Årsmötet hölls vid IOGT-NTO huset på Vattentorget i Växjö och alla deltagare, varav 18 
röstberättigade, bjöds på gluten- och laktosfria räksmörgåsar. Charlotta Svanberg deltog 
som årsmötesordförande och vid årsmötet omvaldes ordförande Charlotte Holmström 
och ledamöterna Maria Almlöf, Pernilla Friberg, Birgitta Fasth och Eva Elfving. Efter 
mötet visades professor Jonas Ludvigssons föredrag ”Hur farligt är celiaki”. 

 

Pannkakshuset i Tolg 6 maj. 
Medlemsträff med halva styrelsen och några medlemmar testade gluten- och laktosfria 
pannkakor vid Pannkakshuset i Tolg straxt utanför Växjö. Ägaren har haft specialkost i 
flera år och anställer gärna sommarpersonal med specialkost eftersom de då förstår 
gästerna.  
 

Familjeaktivitet vid High Chaparall 26 augusti 
Medlemsfamiljeaktivitet med barnvänliga aktiviteter hölls vid High Chaparalls 
säsongsavslutning och det var bokat specialkost vid Mamma Daltons Pangkakshus. 
Celiakiföreningen i Skaraborgs Län var också på plats så nya kontakter togs.  

 

Julbord 3 december. 
Medlemsträff och specialkostjulbord hölls söndagen den 3:e december på Hotell 
Rådmannen i Alvesta. Julklappslotteri ingick och 10 lyckliga vinnare fick varsin julklapp 
och alla barn fick varsin godispåse.  
  



 

Information: 
Celiakiföreningen i Kronobergs län har som främsta mål att möjliggöra möten mellan 
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 samt matallergi.  
 
Det har satsats på bred skala för att medlemmar ska kunna mötas via olika fora: 
 
*  Det har under 2017 arrangerats tre medlemsaktiviteter: medlemsträff, 

medlemsfamiljeaktivitet och julbord.  
 
*  Vårt medlemsblad ”Celiakinytt” utkommer med 4 nummer under 2017, och utskick 

ska ske primärt via mejl.  
 
*  Facebook-gruppen (Celiakiföreningen i Kronoberg) har 51 medlemmar.  
 
*  Två aktiviteter blev dessvärre inställda pga. få anmälningar och det var glutenfri öl-

provning (Systembolaget 12/1) och besök vid specialkostmässan ”Det goda livet” i 
Malmö 30/9. 

 
*  En ledamot deltog vid Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma i Stockholm 13–

14/5. 
 
*  En ledamot deltager aktivt i Celiakiskolan vid Centrallasarettet i Växjö, och 

informationsmaterial till detta har tagits fram. 
 
Det har varit ytterligare ett omväxlande och lärorikt år och vi hoppas att engagemanget i 
Celiakiskolan ska kunna locka fler unga medlemmar. Svenska Celiakiförbundet har under 
2017 förberett för att byta medlemsregister vilket har inneburit att mejlutskick har varit 
omöjligt sedan 22/9. Adresserna i postutskicken har varit daterade samma dag vilket har 
inneburit att flyttade och nya medlemmar inte har kunnat kontaktas.  
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