
 

 
 
Svenska Celiakiförbundet                                                                                       
Blekingegatan 28  E-post: info@celiaki.se 
118 56 Stockholm www.celiaki.se 

Stockholm 2019-03-04 

Till Celiakiföreningar, valberedning, revisorer och Svenska Celiakiungdomsförbundet 

 

Kallelse till Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma  
11–12 maj 2019 på Skåvsjöholm 
 

 
Starttid: lördag 11 maj klockan 13.15 (lunch serveras från 12.00) 

Avslut: söndag 12 maj klockan 14.30 

Var? Skåvsjöholm konferens och möten (Utanför Stockholm, mot Vaxholm)  

Gemensam bussfärd från Cityterminalen till Skåvsjöholm på lördagen kl. 11.45 och tillbaka från 

Skåvsjöholm på söndagen kl. 14:30 för er som önskar.  

 

Preliminärt program: 

Lördag:  

11.45 Buss till Skåvsjöholm avgår från Cityterminalen i Stockholm 
12.00-13.15 Lunch 
13.15 Inledning förbundsordförande Bengt Fasth och generalsekreterare Magnus 

Filipsson 
14.00-15.30 Föreläsning 
15.30-16-30 Fika och incheckning 
16.30-17-30 Tipspromenad utomhus. Ta med bekväma skor 
19.00 Middag med efterföljande gemensam aktivitet 

 

Söndag: 

07:30-09:00 Frukost 
09.00 Förbundsstämman inleds 
10.15-10.45 Fika och utcheckning 
10.45-12.30 Förbundsstämman fortsätter 
12.30-13.15 Lunch 
13.15-14.30 Förbundsstämman fortsätter 
14.30 Avslutning 
14.30 Buss avgår till Cityterminalen 

 

 

 

  

https://www.skavsjoholm.se/


 
 

 

Förslag till dagordning: 

o Förbundsstämmans öppnande 

 

o Val av stämmofunktionärer 

• Ordförande 

• Sekreterare 

• Två protokollsjusterare tillika rösträknare 

 

o Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

 

o Fråga om förbundsstämman blivit behörigen utlyst 

 

o Antagande av dagordning 

 

o Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

 

o Framläggande av årsredovisningar 

 

o Revisorernas berättelse 

 

o Fastställande av årsredovisningarnas resultat- och balansräkningar 

 

o Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 

o Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen och valberedningen 

 

o Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

 

o Fastställande av medlemsavgifter och medlemsbidrag 

 

o Motioner 

 

o Framlagda förslag från förbundsstyrelsen, revisorerna, generalsekreteraren eller 

valberedningen 

 

o Fastställande av förbundsstyrelsens verksamhetsplan och finansieringsplan. 

 

o Val av förbundsstyrelse och dess ordförande 

 

o Val av två (2) revisorer, med eller utan suppleanter 

 

o Fastställande av instruktion för valberedning 

 

o Val av valberedning 

 

o Övriga frågor 

 

o Förbundsstämmans avslutande 

  



 
 

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsstämman: 

 

Förslagen är uppdelade i två delar.  

 
Del ett består av förslag som redan tagits en gång av stämman under 2018.Dessa förslag handlar 
om : 
 

• Medlemsavgift till Celiakiföreningar 

• Diagnoserna att företräda i framtiden 

• Förbundsstämma vart annat år 

• Modifierade jävsbestämmelser 
 

Del två är nya förslag: 
 

• Förslag till ny medlemsavgift för 2021 

• Ändra stadgarna så att stadgeändring i förbundet kan tas vid en stämma med 2/3-dels 
majoritet, eller vid två på varandra följande stämmor med enkel majoritet – första läsningen. 

• Döpa om Celiakiförbundets forskningsfond till Celiakifonden. 

• Förslag till ändring av normalstadgar ang revisor. 
 
 

 

Resor, anmälan med mera 

 

Förbundet står för resekostnader (enligt resereglemente för resor som bokas via BCD/Ticket 

Biz), kost och logi från lördag lunch till och med söndag lunch. Kan ni bekosta resan, måltider, 

eller login med föreningens pengar uppskattar vi i förbundsstyrelsen det mycket.  

För att förbundet ska stå för resorna, ska de bokas hos:  

BCD/Ticket Biz: 

E-mejladress: business@bcdtravel.se 

Telefonnummer: 010–4890194 

Säg att du bokar för Svenska Celiakiförbundet Stämma. 

 

Gemensam taxi för er som flyger till/från Arlanda kommer att ordnas. Ni som landar på Bromma 

flygplats på lördagen, tar flygbuss till Cityterminalen och åker med bussen 11.45 till Skåvsjöholm. 

Gemensam taxi på söndagen från Skåvsjöholm till Bromma flygplats kommer att ordnas. 

Enligt stadgarna ska ombuden anmälas till förbundskansliet senast 5 veckor före stämman så 

sista anmälningsdag är 5 april 2019. Anmälan görs via formulär på 

https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/ Vid senare anmälan tillkommer en avgift för sen 

bokning, 1000 kr/person.  

OBS! För att vi kostnadsfritt ska kunna avboka de rum vi ej behöver på Skåvsjöholm, ber vi er att 

senast den 24 mars via mejl till info@celiaki.se meddela antal ombud som kommer från er 

förening. 

SCUF får utse fyra (4) ombud till stämman och varje Celiakiförening två (2). För varje påbörjat 1000-

tal medlemmar respektive Celiakiförening hade den sista december året före förbundsstämman 

utöver de första 1 000 medlemmarna får den Celiakiföreningen utse ytterligare ett (1) ombud med en 

(1) röst vardera på förbundsstämman. 

 

 

https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/
mailto:info@celiaki.se


 
 

På https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/ hittar ni anmälningsformulär, motioner och 

annan information om stämman. Sidan uppdateras löpande. Stämmohandlingarna kommer att 

läggas upp på sidan senast 12 april. 

 

Välkomna till förbundsstämman 2019! 

 

 
 

Bengt Fasth 

Förbundsordförande 

https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/

