
Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 

1 januari‐ 31 december 2018. 
 

Medlemmar: 
Vid 2018-12-31 hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt följande fördelning: 
 
Totalt antal medlemmar:  546 
Huvudmedlemmar  361 
Fysiska stödmedlemmar  12 
Familjemedlemmar  173 

Styrelse: 
Ordförande Charlotte Holmström  närvarande vid 5 av 6 styrelsemöten 
Vice-ordförande Johanna Hultman (FB-ansvarig) närvarande vid 4 av 6 styrelsemöten 
Kassör Åsa Nilsson   närvarande vid 4 av 6 styrelsemöten 
Sekreterare Eva Eriksson (Celiakinytt-ansvarig) närvarande vid 5 av 6 styrelsemöten 
Ledamot Antonija Bodic   närvarande vid 0 av 6 styrelsemöten 
Ledamot Maria Ring (hemsidesansvarig) närvarande vid 4 av 6 styrelsemöten 
Suppleant Eva Elfving (registerinloggare) närvarande vid 6 av 6 styrelsemöten  
Suppleant Maria Almlöf   närvarande vid 2 av 6 styrelsemöten 
 
Revisorer 
Revisor Ingvar Eriksson, Alvesta 
Revisor Leon Jensen, Väckelsång 
Revisorssuppleant Marcus Olsson, Åseda 
 
Valberedning 
Pernilla Friberg, Ryssby 
Charlotte Holmström, Växjö 
 
Styrelsen har avhållit 6 st. protokollförda möten var av ett konstituerande möte och årsmötet. 
Mötesdatumen var följande: 8/3, (årsmöte och konstituerande möte), 11/4, 30/5, 4/9 och 9/10–
2018. 
 
  



Verksamhet 2018: 

 

Årsmöte 8 mars. 
Årsmötet hölls vid IOGT-NTO huset på Vattentorget i Växjö och alla deltagare bjöds på gluten- 
och laktosfria räksmörgåsar. In i styrelsen valdes Johanna Hultman, Maria Ring och Antonija 
Bodic.  
 

Medlemsfika i Moheda 16:e maj. 
Estvalls i Moheda bullade upp med två sorters smörgåsar, kanelbullar och sju sorters kakor när vi 
kom på besök på Internationella Celiakidagen. Allt var naturligt glutenfritt.  
 

Höstfika i Växjö 8:e november 
Torsdagen 8:e november möttes 9 medlemmar för höstfika vid Skåres konditori i Växjö för att 
avnjuta smörgås och bakelse. Tips, trick och idéer utbyttes samt ett par receptförslag.  

 

Julbord i Alvesta 15:e december. 
Medlemsträff och specialkostjulbord hölls lördagen den 15:e december på Hotell Rådmannen i 
Alvesta med 75 anmälda. Julklappslotteri ingick och 10 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 (geografiskt och medialt) för att medlemmar ska kunna mötas via 
olika fora: 
 
*  Det har under 2018 arrangerats tre medlemsaktiviteter på olika platser i Kronobergs län: fika i 

Moheda, fika i Växjö och julbord i Alvesta.  
 
*  Vårt medlemsblad ”Celiakinytt” utkom med 2 nummer under 2018 via pappersutskick med 

post, samt i elektroniskt format på hemsidan.  
 
*  Facebook-gruppen (Celiakiföreningen i Kronoberg) har 63 medlemmar.  
 
*  En aktivitet blev dessvärre inställda pga. lågt intresse och var besök vid specialkostmässan 

”Mat för livet” i Kista 16-17:e november.  
 
*  Ordföranden intervjuad av P4 Kronoberg och Smålandsposten ang. tillgängligt av specialkost i 

skolbespisningen. 
 
Svenska Celiakiförbundet har under 2018 infört ett nytt medlemsregister vilket är i linje med GDPR. 
Då ingen utbildning har kunnat tas av vår registerinloggare har mejlutskick inte kunnat 
genomföras. Adresserna i registret har vid postutskickat visat sig vara gamla och ofta uppdaterade, 
vilket har inneburit att ett 20-tal utskick kommit i retur varje gång.  
 
 
 
 
   
Charlotta Holmström 
 
 
 
   
Johanna Hultman 
 
 
 
   
Åsa Nilsson 

 

   
Eva Eriksson 

 
 
 
   
Antonija Bodic 
 
 
 
   
Maria Ring 
 
 
 
   
Eva Elfving 
 
 
 
   
Maria Almlöf  


