
Aktivitetskalender Svenska Celiakiförbundet 2019
I denna kalender samlar vi årets gemensamma händelser. Kalendern kommer att kompletteras under året. 

Aktiviteter och kanaler Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Föreningsinformation
Årsstatistikrapport 

skickas från kansliet

1/2                            
Sista dag att lämna in 
motioner till stämman 

och sista 
nomineringsdag till 
förbundstyrelse för 

stämman 2019.                
9-10/2 

Förbundsstyrelsemöte
. 

Kallelse till stämman 
mejlas till 

föreningsadresser, 
revisorer, styrelse, 
SCUF samt läggs på 

hemsidan.                
20/3 

Förbundsstyrelsemöte
.                                  

21/3                              
sista dag att anmäla 

antal ombud till 
stämman. 

5/4 Sista 
anmälningsdag för 
namn på ombud till 

stämman.                     
12/4 

Stämmohandlingar 
läggs upp på hemsida.                         

15/4                                
Sista dag för 

föreningarna att 
skicka in rapportpaket 

och 
årsmöteshandlingar 

till kansliet.                                            
18/4                                         

Sista dag för 
Valberedningen att 

meddela alla 
nomineringar på 

förbundets hemsida 
samt utskick via e-post 
ill varje Celiakiförening 

och till 
förbundsstyrelsen.

10/5 
Förbundsstyrelsemöte                                           

11-12/5 
Förbundsstämma 

Skåvsjöholm                   
Inbjudan till 

nyvaldakonferens och 
konferens för 

förtroendevalda 
skickas ut.

4/6 prel. 
Förbundsstyrelsemöte                               

12/6                                 
Sista anmälningsdag 

för att delta vid 
nyvaldautbildningen. 

26/7                              
Sista anmälningsdag 

för att delta vid 
Konferens för 

förtroendevalda   

30/8 
prel.förbundsstyrelse

möte   
Nyvaldakonferens 

31/8-1/9 Sundbyberg 

 31/8-1/9 
Nyvaldakonferens 

Sundbyberg

11/10 
prel.förbundsstyrelse

möte                                             
12-13/10                  

Konferens för 
förtroendevalda 

Skåvsjöholm              
18/10                  

Årsavisering till 
medlemmar

3/12                                
prel. 

Förbundsstyrelsemöte

CeliakiForum

8/2 Sista materialdag 
kalendern nr.1, 
Aktiviteter med 

anmälningsdatum 
efter 18/3

CF nr.1 skickas till 
medlemmar v. 12

14/5 Sista materialdag 
kalendern nr.2,  
Aktiviteter med 

anmälningsdatum 
efter 24/6

CF nr.2 skickas till 
medlemmar v. 26

6/9  Sista materialdag 
kalendern nr.3, 
Aktiviteter med 

anmälningsdatum 
efter 14/10

CF nr.3 skickas till 
medlemmar v. 42

 8/11  Sista 
materialdag kalendern 
nr.4, Aktiviteter med 

anmälningsdatum 
efter 16/12

CF nr.4 skickas till 
medlemmar v. 51

Konferenser/möten vi 
kommer att besöka

Möte med 
Celiakiarbetsgruppen, 
Barnläkarföreningen.

Födoämnesallerginätv
erket. Arbetsgruppen 
för allergi och annan 

överkänslighet

Nordic-Baltic meeting 
Tallin Möte om 
statsbidrag på 
socialstyrelsen

Föreläsningsdag och 
möte med 

Födoämnesallerginätv
erket.

General Assembly 
AOECS Möte med 
Arbetsgruppen för 
allergi och annan 

överkänslighet. Möte 
med 

Celiakiarbetsgruppen 
inom 

Barnläkarföreningen.

Livsmedelsverkets 
branschdag
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