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MOTION NR 6 TILL SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDETS STÄMMA 11-12 MAJ 2019 

 

Motion angående hantering av medlemsbidraget till SCUF – och konsekvensen av taget 

beslut 2018 

Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 

 

 

 

På stämman 2018 beslutades: 

Medlemsbidraget 2019 – som Celiakiförening får vi: 

Grundbidrag – 5 000 kr 

Huvudmedlem – 50 kr 

Familjemedlem – 50 kr 
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Juridiska medlemmar – 0 kr 

Dock ska vi ”lämna” 25 kr till de som är SCUF:s medlemmar 

Vi tycker inte att det är bra att förbundsstyrelsen knaprar på våra medlemspengar.  

2018 föreslogs det att grundbidraget skulle sänkas till 3 000 kr. Nu blev det inte så för stämman 

gick inte med på förslaget. Inga pengar = ingen verksamhet.  

Det är våra medlemmar som betalar medlemsavgift. Tack vare våra medlemmar får SCF 

statsbidrag av Socialstyrelsen. Medlemspengarna ska räcka till mycket. Att förbundsstyrelsen år 

efter år försöker styra flödet av pengar in – bort från föreningarna och till kansliet/annan 

verksamhet – skapar ingen vi-känsla.  

Pengarna till SCUF har alltid tagits från någon pott (?). Nu plötsligt, fr o m 2018 års stämma, ska 

vi föreningar dela med oss av våra medlemsbidrag. Vi behöver våra pengar själva i föreningarna 

och det kan bli väldigt kännbart ekonomiskt för de föreningar som har många SCUF-fare. 

Dessutom finns inte informationen om vilka medlemmar som även är med i SCUF, i 

medlemsregistret, vilket gör det väldigt svårt att lägga en budget. 

Motivering till beslut: 

Vi föreslår att denna nyordning (med att dela medlemspengen med SCUF) ändras och går 

tillbaka till det gamla som gällde 2017, dvs: 

Medlemsbidraget 2020 – som Celiakiförening får vi: 

Grundbidrag – 5 000 kr 

Huvudmedlem – 50 kr 

Familjemedlem – 50 kr 

Juridiska medlemmar – 0 kr 

 

Förslag på beslut: 

Vi föreslår stämman att besluta följande: 

Medlemsbidraget 2020 – som Celiakiförening får vi: 

Grundbidrag – 5 000 kr 

Huvudmedlem – 50 kr 

Familjemedlem – 50 kr 

Juridiska medlemmar – 0 kr 

 

Namn, förening och kontaktuppgifter 

Celiakiföreningarna i  

Västmanlands län, Elisabeth Hammar, vastmanland@celiaki.se 

Norrbottens län, Gull-Britt Granbom, norrbotten@celiaki.se  

Uddevalla med omnejd, Veronica Olsson, uddevalla@celiaki.se 
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