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MOTION 1 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 1, ANGÅENDE 
UTSEENDET PÅ PROTOKOLLEN HOS FÖRBUNDSSTYRELSEN:  

Motionären tar upp utformningen av förbundsstyrelsens protokoll, vi tolkar 
det som att motionärerna önskar en mer utvecklad information från 
förbundsstyrelsen efter styrelsemötena. 

Den ordning som har rått på senare tid är vi har informerat om vilka beslut 
som förbundsstyrelsen fattat. Några protokoll har inte offentliggjorts utan 
det har varit en sammanfattning av vilka beslut som har fattats. 

Förbundsstyrelsen anser inte att protokollen ska vara offentliga. 
Protokollen är till för styrelsen/kansliet, samt revisorerna, som fått 
förbundsstämmans uppdrag att hålla koll på och se till att styrelsen sköter 
sitt uppdrag.  

Vi anser inte heller att vi ska informera om vem som i beredningen av ett 
ärende har tyckt eller föreslagit si eller så. Vi har idag inga omröstningar i 
förbundsstyrelsen. Vi arbetar inte så utan vi diskuterar oss fram och väger 
olika lösningar mot varandra samt fattar ett gemensamt beslut. Så ska det, 
enligt vår mening, fungera i en professionell styrelse. Om vi skulle 
offentliggöra vad var och en tyckt eller diskuterat kring i en fråga, befarar vi 
att det skulle kunna innebära ”tystare” styrelsemöten. Enligt vår 
uppfattning ska det vara högt i tak, dvs alla funderingar och åsikter ska 
komma fram så att styrelsen kan fatta ett så klokt och väl genomtänkt 
gemensamt beslut som möjligt. Våra beslut är självklart hela styrelsens 
beslut. 

Förbundsstyrelsen anser dock att vi kan utveckla den sammanfattning som 
görs av protokollen och som blir ”offentliga”, där man på ett bättre sett kan 
ge en bakgrund och vilka eventuella överväganden som förevarit. 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla informationen från 
förbundsstyrelsen efter styrelsemötena och 

att  i övrigt avslå motionen 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION NR 1  

Motion angående utseendet på protokollen hos förbundsstyrelsen 
 
Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 
Vi tycker att förbundsstyrelsen är lite för osynlig. ”Vad gör förbundet, varför 
är dom så tysta, varför får vi inte veta något, varför får vi inte läsa några 
tydliga förbundsprotokoll?” – undrar vi. 

Vi önskar att förbundsstyrelsen skulle kunna vara lite mer utförliga i sina 
protokoll. 

Vi skulle vilja ha tillgång till hela protokollen – inte som dom är nu – 
maskade och avfotograferade utan underskrifter mm. Vi vet att det förut 
har hänvisats till sekretess, och det är helt ok, men vi föreslår att det i så fall 
skrivs ”sekretess” på de specifika punkterna och att vi får läsa protokollen i 
sin helhet. Det är viktigt med detaljerna.  

Dessutom vill vi veta hur diskussionerna har gått, under varje punkt, innan 
besluten fattas. Som det är nu har vi i föreningarna ingen aning om hur ni 
sju som just nu sitter i förbundsstyrelsen tycker och tänker.  

Motivering till beslut: 
Vi i Svenska Celiakiförbundet är VI och vi måste jobba tillsammans. Vi-
känslan i förbundet som fanns förr i tiden, och som nu mer eller mindre är 
utplånad, måste återupprättas och detta är ett sätt att göra det på. 

Förslag på beslut: 
Vi föreslår stämman att besluta att förbundsstyrelsens protokoll ska bli mer 
utförliga och inte enbart vara rena beslutsprotokoll. 

 

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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MOTION 2,3 och 4 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONERNA 2, 3 OCH 4 
ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT, MEDLEMSBIDRAG OCH GRUNDBIDRAG: 

Motionerna nr 2, 3 och 4 behandlas i samband med behandlingen av 
förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar (andra läsningen) och 
förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift för 2020 och 2021 

Motionärerna  i motion nr 2 föreslår att medlemsavgiften för 
huvudmedlemmar år 2020 bibehålls på 250 kronor och att grundbidraget 
ligger kvar på 5 000 kronor. 

Av ”Förbundsstyrelsens förslag nr 2” framgår att förbundsstyrelsen föreslår 
att förbundsstämman beslutar om höjning av medlemsavgiften för 
huvudmedlemmar till 300 kronor per år från 2021. Höjningen av 
medlemsavgiften är motiverad med hänsyn till pris- och löneutvecklingen 
under de senaste åren. Nuvarande avgiftsnivå har gällt sedan 2013.  

Med nuvarande antal huvudmedlemmar leder höjningen till cirka 800 000 
kronor i ökade intäkter per år, varav cirka hälften föreslås tillfalla 
föreningarna. Det nuvarande grundbidraget föreslås bli invägt i den del av 
medlemsavgiften som tillfaller föreningarna. 

Motionärernas förslag i motion nr 3 berör samma fråga som i motion nr 2, 
dvs medlemsavgiftens storlek och hur stor del av medlemsavgiften som ska 
tillfalla celiakiföreningarna. Motionärerna anser att medlemsavgiften till 
celiakiförening ska vara 50 kronor per huvudmedlem om motion nr 1 
tillstyrks. Förbundsstyrelsen noterar att motionärerna anser att den 
intäktsförstärkning på cirka 400 000 kronor för föreningarna, som 
höjningen av medlemsavgiften skulle innebära, inte behövs i föreningarna. 

Motionärernas förslag i motion nr 4 handlar om medlemsbidrag 2020 och 
frågan om hur medlemsbidrag till SCUF påverkar medlemsbidraget. 
Diskussionen utgår från förbundsstämmans beslut 2018 om medlemsbidrag. 

På förbundsstämman 2018 beslutades om ändring av förbundets stadgar 
(första läsningen) som innebär att föreningarna från och med 2020 får en 
del av medlemsavgiften. Under förutsättning att förbundsstämman fattar 
slutligt beslut om övergång från medlemsbidrag till medlemsavgift (andra 
läsningen) upphör systemet med medlemsbidrag. Eftersom SCUF är en 
egen riksorganisation så  påverkas inte de medel som celiakiföreningarna 
får i form av medlemsavgifter av förbundets stöd till SCUF. 
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Förbundsstyrelsens förslag till hur stor del av medlemsavgiften som ska 
tillfalla föreningarna framgår av ”Förbundsstyrelsens förslag nr 2”. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen 
förbundsstämman besluta 

att avslå motion nr 2, 

att  avslå motion nr 3, 

att  avslå motion nr 4 samt 

att  frågan om hur bidrag till SCUF påverkar de medel som tillfaller 
föreningarna anses besvarad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION NR 2  

Motion angående förslag på höjning av medlemsavgift 

Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 

(Nedan: Urklipp från förbundsstyrelsens styrelsemöte nr 8 2018) 

Motivering till beslut: 
Vi tycker inte att det är en bra idé att höja medlemsavgiften till 300 kr (75 
kr för familjemedlemmar är ok). Orsaken är att vi tror att vi kommer tappa 
ytterligare medlemmar. Våra medlemmar är sjuka och har pga detta många 
sjukdagar och kan därför kanske heller inte arbeta heltid. Många av våra 
medlemmar har även andra diagnoser och därmed även hög sjukfrånvaro, 
och framför allt det vet vi ju alla – att ha Celiaki kostar mycket extra varje 
månad då produkterna vi äter är extremt dyra. Dessutom finns det i dag så 
många olika föreningar och intresseorganisationer som man vill vara 
medlem hos så risken är att man kanske väljer bort SCF. 

Förslag på beslut: 
Vi föreslår att medlemsavgiften på 250 kr/år och huvudmedlem kvarstår. 
Grundbidraget ligger kvar på 5 000 kr/år. 

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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MOTION NR 3 

Motion angående förslag på förändring av medlemsavgift till 
föreningarna 

Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 

(Nedan: Urklipp från förbundsstyrelsens styrelsemöte nr 8 2018) 

Motivering till beslut: 
Vi anser inte att detta är ett bra förslag och hänvisar till att en 
konsekvensanalys behöver göras vid den här typen av förändringar. 

Förslag på beslut: 
Vi föreslår att stämman fattar beslut, avseende år 2020 års medlemsavgift, 
att föreningarna får  
50 kr i medlemsavgift – oavsett vilken typ av medlem som pengarna 
kommer ifrån, under förutsättning att medlemsavgiften kvarstår på 250 
kr/år. I annat fall anser vi att förslaget med  
75 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem ska gälla. 

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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MOTION NR 4 

Motion angående hantering av medlemsbidraget till SCUF – och 
konsekvensen av taget beslut 2018 

Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 

(Nedan: Urklipp från förbundsstyrelsens förslag 2018) 

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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MOTION 5 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 5 ANGÅENDE 
HUR FÖRBUNDSSTYRELSENS PRESENTATION AV SINA FÖRSLAG 
INFÖR STÄMMAN – KONSEKVENSANALYS: 

Förbundsstyrelsens förslag Nr 1 som det refereras till i motionen anser vi 
har diskuterats i god tid före stämman.  

På ordförandekonferensen i oktober året före stämman höll Claes 
Simonsson, ledamot i FS ett anförande om ekonomi där medlemsavgift 
kontra medlemsbidrag var en av punkterna med frågestund och diskussion 
i anslutning till presentationen.  

Samma förslag som det refereras till i motionen innebar ingen förändring, 
men stämman gjorde justeringar i förbundsstyrelsens förslag. 

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att förslagen diskuteras i god tid 
så att man förstår vad det är man beslutar, varför antalet ”ordförande”-
konferenser som kommer att omvandlas till ”förtroendevalda”-konferenser 
med andemeningen att utbilda och diskutera frågor som rör förbundet 
kommer att utökas i antal. 

Detta kommer också leda till än större möjligheter för förtroendevalda i 
föreningarna att vara med och inhämta information, diskutera samt 
påverka. 

Dessa konferenser anser vi i förbundsstyrelsen är viktiga då det ger 
möjlighet att ta in åsikter och synpunkter som sedan vägs in det fortsatta 
styrelsearbetet. 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 

att  anse motionen besvarad 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION NR.5  

ANGÅENDE FÖRBUNDSSTYRELSENS PRESENTATION AV SINA 
FÖRSLAG INFÖR STÄMMAN - KONSEKVENSANALYS 
SVERIGE DEN 31 JANUARI 2019 
 

Inledning: 

(Nedan: Urklipp från förbundsstyrelsens förslag 2018) 

Motivering till beslut: 
Inför stämman 2018 skickades förbundsstyrelsens förslag ut till föreningarna 
ca en månad före datumet för stämman, helt enligt stadgarna. I dessa 
förslag låg det med ett som fick ganska stora konsekvenser för många 
föreningar. Det fanns ingen tid att sätta sig in i, eller diskutera med varken 
förbundsstyrelsen, kanslipersonalen eller andra föreningar på den korta 
tiden. Vi upplever att vi är lurade på våra medlemspengar pga detta 
förfarande. Vi ifrågasätter det här sättet att presentera omvälvande förslag 
med kort varsel utan att någon konsekvensanalys får göras hos varje 
förening. Man måste få tid att analysera vad förslaget innebär för just den 
egna föreningen. Om vi i Celiakiförbundet ska vara et VI med vi-känsla så får 
det inte lov att gå till på det här sättet fler gånger.           
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Förslag på beslut: 
Vi föreslår stämman fatta beslut att förslag som kommer från 
förbundsstyrelsen presenteras i god tid och att det ges ordentlig möjlighet, 
via fysiska träffar, via länkmöten, via enkäter, via maildialog mm, att samtala 
med varandra i celiakiföreningarna i hela Sverige så konsekvensanalyser kan 
göras.  

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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Förbundsstyrelsens yttrande över motioner 
fortsätter på nästa sida.  
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MOTION 6 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 6 ANGÅENDE 
UTBILDNING I FÖRENINGARNA: 

Motionärerna föreslår att vi ska återuppväcka gamla utbildningsutskottet 
igen. 

Förbundsstyrelsen anser att utbildning i Celiakiföreningarna är viktigt då 
föreningarna bl.a behöver stöd i sin utveckling. Förbundsstyrelsen vill inte 
låsa utbildning till just ett utbildningsutskott utan vill kunna arbeta med 
utbildning på flera sätt. Förbundsstyrelsen har beslutat att under 2019 satsa 
på utbildning i föreningskunskap och de olika rollerna som finns i en 
förening. Här för har förbundsstyrelsen fattat beslut om att centralt bekosta 
ett bokpaket inom föreningsteknik som varje Celiakiförening och 
distriktsförening kommer att erhålla. Kansliets verksamhetsutvecklare har 
också fått i uppdrag att se över möjligheten till att föreningarna kan ordna 
studiecirklar runt materialet. Målet är att öka föreningskunskapen samt att 
attrahera nya styrelseledamöter till föreningarna. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämma 
besluta 

 

att  anse motionen besvarad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION NR 6  

Motion angående utbildning i föreningarna  

Sverige den 31 januari 2019 

Inledning: 
Svenska Celiakiförbundet hade förr i tiden ett utbildningsutskott som 
sammanträffade ett par gånger om året. Utbildningsutskottet erbjöd kurser 
för föreningarna och skapade även utbildningsmaterial för att underlätta för 
föreningarna att ordna olika medlemsaktiviteter. Alla ledamöter i alla 
styrelser deltog och utbildade sedan i sin tur sina egna medlemmar.  

Dom som sitter i dagens styrelser måste dessutom få utbildning i hur 
Svenska Celiakiförbundet fungerar och hur förbundsstyrelsen och 
personalen på kansliet arbetar. Vi är ju inga ”egna” föreningar – vi är en del i 
en struktur. Förbundet skulle t ex kunna skapa tydliga styrdokument som vi 
kan arbeta efter.  

Motivering till beslut: 
Vi måste få fram vi-känslan igen och föreningarna måste känna att vi är 
omhändertagna med varm och god hand av vårt förbund. Detta är ett sätt 
att göra det på. 

Förslag på beslut: 
Återuppväck gamla Utbildningsutskottet igen. 

 

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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MOTION 7 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION NR 7 ANGÅENDE 
FAMILJEMEDLEMSKAP: 

Motionären föreslår en ändring i Förbundsstadgan § 3 från ”Fysisk person 
som blir huvudmedlem kan anmäla andra närstående fysiska (myndiga eller 
omyndiga) personer som familjemedlemmar.” till ”Fysisk person som blir 
huvudmedlem kan anmäla fysiska personer med samma 
folkbokföringsadress som familjemedlemmar.” 

Förbundsstyrelsen blev varse om de spridda tolkningarna och problem för 
medlemskapen i medlemsregistret genom kansliet under 2018. 
Förbundsstyrelsen diskuterade alternativ och kom fram till en definition 
som förbundsstyrelsen anser är tydlig för både medlemmarna, förbundet 
och enkelt i det praktiska arbetet på kansliet och i sak innebär det som 
motionärerna föreslår.  

På styrelsemöte nr 8 2018 beslutade förbundsstyrelsen: 

”§ 7 Beslut om definition av familjemedlemskap. 
 
Styrelsen beslutade att: 
Familjemedlemskap definieras enligt följande. 
Familjemedlemskap kan tecknas av familjemedlemmar som är folkbokförda 
på 
samma adress som huvudmedlemmen. 
Effekten av detta blir en faktura samt en tidning per familj.” 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 

att  anse motionen besvarad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION NR 7  

Motion angående tecknande av familjemedlemmar 

Sverige den 30 januari 2019 

Inledning: 
På förbundsstämman 2018 klubbades följande: 

§3 Medlemmar i Förbundet 
3.1 Huvudmedlem och familjemedlem i Förbundet 

2:a stycket: Fysisk person som blir huvudmedlem kan anmäla närstående 
fysiska (myndiga eller omyndiga) personer som familjemedlemmar. 

Detta innebär att man kan anmäla sina utflyttade barn och barnbarn som 
sina familjemedlemmar. Huruvida man även kan anmäla sin syster med man 
och barn är intressant.  

 

Motivering till beslut: 
Skrivningen i denna stadga är ett bra exempel på hur viktigt det är att vara 
tydlig i en stadga.  
Att alltid visa på en konsekvensanalys av förslag på nya stadgar, så att alla 
som ska ta beslut på en stämma, förstår vad det är dem beslutar. 

Det är ju det som står i stadgarna som ska gälla och inte framtida 
tolkningar. 

 

Förslag på beslut: 
Vi föreslår stämman att besluta om en ändring av Förbundsstadga §3 med 
ny skrivning antas med ny text; 

”Fysisk person som blir huvudmedlem kan anmäla fysiska personer med 
samma folkbokföringsadress som familjemedlemmar.” 

(Att de som separerat får två huvudmedlemskap är då ett faktum.) 

 

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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MOTION 8 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 8 ANGÅENDE 
TYDLIGHET NÄR FÖRBUNDET GER FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG: 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla är införstådda med och 
förstår vad det är vi skall besluta om. 
Förbundsstyrelsen har ingen annan åsikt än motionären eller avsikt att inte 
vara tydliga. 
Genom att genomföra fler konferenser där fler kan vara delaktiga och 
viktiga frågor och förändringar diskuteras gör att vi alla har större 
förståelse för de beslut som skall tas och målsättningen med dem. Det 
kommer också innebära att förslagen kommer att vara än mer 
genomarbetade och tydliga. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 
 
att  anse motionen besvarad 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION 8 
Umeå 20190201 
 
Rubrik:  
Motion om tydlighet när förbundet ger förändringsförslag. 
Inledning: 
Till förbundstämman 2018 hade förbundet lämnat ett förslag om ekonomisk 
förändring i den del av medlemsavgiften som förbundet vidarebefodrar till 
läns och lokalavdelningar. Det visade sig skulle ge ordentlig ekonomisk 
förändring som man ej på ett vettigt sätt kunde läsa sig till i handlingarna 
utan först enligt snåriga genomgångar framgick och i den vevan drog 
förbundet tillbaka sitt förslag då det ej var tillräckligt utformat för att kunna 
ge ett faktabaserat beslut . 
 
Motivering till beslut: 
Anser förslag som innebär att förändringar i ekomiska delar och styrningar 
till läns och lokal organisationer inom celikaiförbundet skall ha tydlighet i 
vad det ger för förändring mellan det nya förslaget och vad som gäller 
sedan förut 
 
Förslag på beslut: 
 
Jag förslår  
Att förbundsstämman beslutar att förändringsförslag från förbundet till 
stämman skall innehålla ett förtydligande som enkelt gör att alla kan utläsa 
vad som gäller idag och vad det nya förslag skulle göra för skillnader både 
direkt och indirekt. 
Att förbundsstämman beslutar att förbundet skall vara tydliga med 
målsättningen med sina förändringsförslag. 
Att förbundsstämman beslutar att förbundet skall tydliggöra för och 
nakdelar med sina förändringsförslag 
 
Inlämnat av Leif Högbom Västerbotten 
 Leifhogbom@outlook.com 
 Kommendörsgatan 2a 
 911 94 Vännäs 
 0705199527 
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MOTION 9 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 9 ANGÅENDE 
STÄMMOINFORMATION OM MOTIONER: 
 
Motionären föreslår förbundsstämman besluta att förbundet under fliken 
”Info”, som handlar om kommande årsstämma på hemsidan, alltid ska skriva 
in sista datum för motioner och nomineringar. 
Motionären föreslår vidare att förbundsstämman beslutar att förbundet ska 
någon gång under stämmoårets första två veckor ska skicka ut ett mail till 
läns- och lokalföreningar och påminner om 1 feb. 
Förbundsstyrelsen förtydligar i detta yttrande vad som är publicerat på 
hemsidan angående förbundsstämma, motioner, nomineringar mm. Detta 
ligger ständigt utlagt på hemsidan och alla kan enligt den demokratiska 
princip som råder, såväl inom vårt förbund som i den övriga idéburna 
världen, ta till sig hur processen går till och agera efter detta under hela 
verksamhetsåret. 
En påminnelse om nomineringar och motioner publicerades också i senaste 
numret av CeliakiForum, nr 4 2018. Motionstiden är också reglerad i 
förbundets stadgar. 
  
På www.celiaki.se under OM OSS och Förbundsstämma 
(https://www.celiaki.se/organisationen/forbundsstamman/) finns all 
information om Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma.  
På denna sida finns sedan en länk till en beskrivande text om hur en motion 
bör se ut och  skrivas: (https://www.celiaki.se/organisationen/motioner/). 
  
På sidan om Förbundsstämman finns det länkar till sidor som innehåller 
ytterligare information om årets och tidigare års förbundsstämmor. Där 
publiceras information som kallelse, anmälningar och stämmohandlingar.   
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/ 
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2018/ 
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2017/ 
https://www.celiaki.se/kallelse-forbundsstamma-2016/ 
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 
 
att  anse motionen besvarad 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.celiaki.se/
https://www.celiaki.se/organisationen/forbundsstamman/
https://www.celiaki.se/organisationen/motioner/
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2019/
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2018/
https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2017/
https://www.celiaki.se/kallelse-forbundsstamma-2016/
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MOTION 9 
Umeå 20190201 
 
Rubrik: 
Stämmoinformation om motioner 
 
Inledning: 
Då man inte enkelt kan läsa sig till på hemsidan om årets stämma 2019 när 
motioner skall vara inne utan måste läsa gamla handlingar från 2014 om när 
en motion skall vara inne.  
 
Motivering till beslut: 
Att om  man från förbundet vill bedriva en medlemsorganisation med 
demokrati och medbestämmande för en förening som vår skall man 
förtydliga mer. Den tydligaste texten som sade  datum när jag använde 
sökfuntionen på hemsidan var från 2014 
 
(Nedan: Skärmdump från hemsidan celiaki.se) 
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Förslag på beslut: 
 
Jag förslår  
Att förbundsstämman beslutar  att förbundet ska på hemsidan alltid i infon 
om kommande års stämma skriva in sistadatum för motioner och 
nomineringar 
Att förbundsstämman beslutar att förbundet ska någon gång  under 
stämmoårets första två veckor skickar ut ett mail till läns och 
lokalföreningar och påminner om 1 feb 
 
Inlämnat av Leif Högbom Västerbotten 
 Leifhogbom@outlook.com 
 Kommendörsgatan 2a 
 911 94 Vännäs 
 0705199527 
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MOTION 10 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 10 ANGÅENDE 
UPPFÖLJNING AV BESLUTADE MOTIONER: 
 
Vi är en demokratisk organisation där förbundsstämman beslutar vad 
förbundet ska arbeta med under kommande verksamhetsår och detta 
protokollförs. Utifrån förbundsstämmans protokoll sammanställs de beslut 
som fattas i ett beslutsprotokoll och vi har en delegationsordning som vi 
har med på våra styrelsemöten. Förbundsstyrelsen följer löpande under 
året upp de tagna besluten på stämman samt styrelsemötena och noterar 
när de är verkställda. Till kommande stämma görs en 
verksamhetsberättelse där information om vad man jobbat med under året 
finns beskrivet. Revisorerna granskar sedan förbundsstyrelsens arbete och 
även de följer upp att förbundsstyrelsen arbetat med det som beslutats av 
förbundsstämman. 
 
Att få ut mer information på hemsidan för de förtroendevalda är något som 
diskuterats. Hemsidan behöver en uppdatering och mer information än vad 
som finns tillgänglig idag, så att det blir mer lättöverskådligt för de 
förtroendevalda att följa. 
 
Motionären lämnar förslag som handlar om uppföljning av motioner. 
Motionsflödet har de senaste åren inte varit så omfattande. Vid stämman 
2017 bifölls två motioner och vid 2018 års stämma fanns ingen motion som 
föranledde någon ytterligare åtgärd. 
Motioner som bifallits av förbundsstämman hanteras inom ramen för det 
löpande arbetet i förbundsstyrelsen och på förbundskansliet. 
Genomförande av beslutade motioner kan ta olika lång tid. En del åtgärder 
och beslut kan göras på 1 år och andra kan ta längre tid att genomföra.  
Förbundsstämman beslutade vid 2017 års stämma att tillstyrka en motion 
om förbättrad ekonomisk redovisning till förbundsstämman. Utifrån 
intentionerna i motionen genomfördes i årsredovisningen för 2017 och 
övriga handlingar till förbundsstämman i maj 2018 en rad förändringar som 
syftade till ökad tydlighet och utökad information i både årsredovisningen 
och i budgetdokumenten. Förändringsarbetet genomfördes efter samråd 
med några föreningar, härutöver har information kring förbundets ekonomi 
tagits upp som en programpunkt vid ordförandekonferenserna 2017 och 
2018. 
Under 2018 och i arbetet med den nu presenterade årsredovisningen för 
2018 och övriga ekonomiska rapporter till förbundsstämman 2019 har 
förbundsstyrelsen ytterligare utvecklat och förtydligat den ekonomiska 
redovisningen. När det gäller innehåll och uppställning i årsredovisning sker 
detta inom ramen för den styrande reglering som finns i 
årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd, FRIIs styrande 
riktlinjer för upprättande av årsredovisning samt god redovisningssed. För 
att underlätta analys och förståelse för intäkts- och 
kostnadsutvecklingen har både budgetsiffror och utfall 
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presenterats i stämmohandlingarna från och med 2018. Detaljeringsgraden 
har också utökats. 
Förbundsstyrelsen ser förbättrad ekonomisk redovisning som en 
kontinuerlig process som syftar till succesiva förbättringar i enlighet med 
normalt löpande kvalitetsarbete och avser att fortsätta att utveckla den 
ekonomiska redovisningen till förbundsstämman både till innehåll och till 
form. Förbundsstyrelsen ser gärna att förtroendevalda i föreningarna bidrar 
med synpunkter och förslag. Nästa planerade steg i detta arbete är att vid 
kommande förtroendemannakonferens hösten 2019 ha samråd även med 
förtroendevalda kassörer. Det pågår också benchmarking, där vi jämför vår 
modell med hur det ser ut i några av de övriga funktionsrättsförbunden.  
Förbundsstyrelsen är positiv till uppföljning av motioner som bifallits av 
förbundsstämman, men anser att mängden motioner bör vara styrande för 
hur uppföljningen ska göras och kommuniceras gentemot föreningarna, 
medlemmarna och förbundsstämman. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 
 
att  bifalla motionens första att-sats 
att  anse motionens andra och tredje att-sats besvarad. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION 10 
Umeå 20190201 
 
Rubrik:  
 
Uppföljning av beslutade motioner 
 
Inledning: 
 
Då vi för 2 år sedan beslutade på förbundstämman om att det skulle göras 
en tydligare ekonomisk redovisning för stämman då dessa inte med 
tydlighet framvisar det faktiska ekonomiska situationen för förbundet men 
samtidigt som man hela tiden försöker påpeka att förbundet har för lite 
pengar utan att redogöra för det via fakta. Man skulle även behöva redovisa 
hur man har uppfyllt de motioner som tagit på förbundstämman gemon visa 
vilka delar som är geonomförda och vilka man håller på med samtidigt som 
man redovisar vilka delar man inte genomfört 
 
Motivering till beslut: 
 
Redovisning hur man bedrivit arbetet för att uppfylla förbundsstämmans 
beslut. Berätta varför sammankallades aldrig de som på stämman 
bestämdes skulle utgöra gruppen för den ekonomiska redovisningen. 
Förbundet kommer aldrig framåt om man inte är beredd på de kostander 
som ett sådan möte skulle ha blivit.  
 
Förslag på beslut: 
Jag förslår  
Att förbundsstämman beslutar att förbundet skall redogör vilka beslut 
stämman tagit och vilka av dom som är uppfyllda. 
Att förbundsstämman beslutar att förbundet redovisar varför man inte 
genomför hela arbetet med förtydligandet av ekonomin 
Att förbundsstämman beslutar  ett uppdrag till förbundet  att skapa  
möjlighet för medlemsföreningarna att på ett lätt sätt via tex 
förtroendeinloggningen kommer åt en kontinuerligt uppdaterad sida som 
säger vilka av besluten som är genomförda 
 
Inlämnat av Leif Högbom Västerbotten 
 Leifhogbom@outlook.com 
 Kommendörsgatan 2a 
 911 94 Vännäs 
 0705199527 
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MOTION 11 
FÖRBUNDSSTYRELSEN YTTRANDE ÖVER MOTION NR 11 ANGÅENDE 
KASSÖRSPROGRAM: 
 
Motionären föreslår att förbundsstyrelsen ska se över kostnader och 
möjliga lösningar på nätet för ett bokföringsprogram och att 
förbundsstämman ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa/köpa en 
webbaserad lösning för den ekonomiska redovisningen. 
 
Förbundsstyrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med våra strategier, en 
av dessa är att på olika sätt underlätta för celiakiföreningarnas arbete så 
mycket som möjligt, både verksamhetsmässigt som administrativt.  
Vi har särskilt uppmärksammat att det är kassörsuppgiften som är den 
svåraste att besätta. Vi har tagit oss an uppgiften kring bokföring på ett 
seriöst och ett så heltäckande sätt som möjligt. Det finns flera tänkbara 
lösningar, varav en webbaserad redovisning för föreningarna är en sådan. 
En annan tänkbar lösning är en gemensam redovisning, typ en ”egen” 
redovisningsbyrå inom förbundet. Vi har också  gjort en benchmarking, dvs 
kollat hur det ser ut hos våra systerorganisationer. Här har 
Reumatikerförbundet kommit längst med en webbaserad redovisning för 
sina föreningar. Det är den lösningen som vi just nu tittar särskilt på. 
Vi kommer självklart tillsammans med föreningarna bereda frågan vidare 
vid en konferens med de förtroendevalda. 
Det är många andra områden att titta på för att underlätta så mycket som 
möjligt för celiakiföreningarna, ett sådant område är att vi prioriterar 
verksamhetsutveckling, vilket kan ske genom flera tillfällen för 
erfarenhetsutbyten och utbildningar. Vi har också prioriterat om resurserna 
på förbundskansliet så att en tjänst i huvudsak ska syssla med verksamhets- 
och organisatorisk utveckling. 
Förbundsstyrelsen delar alltså motionärens intentioner men vi vill inte i 
detta läge låsa oss för vilken lösning det ska bli. 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman 
besluta 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att 

underlätta för det verksamhetsmässiga-, organisatoriska- och 
administrativa arbetet i celiakiföreningarna och 
att anse motionen besvarad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MOTION 11 
Umeå 20190201 
Rubrik: 
Kassörsprogram 
 
 
Inledning: 
Då alla läns och lokalföreningar skall genomföra bokföring och 
kassörsuppdraget är ett förtroendeuppdrag som man väljs på 
tidsbregränsning och byts ut ibland enligt den demokratiska prosessen eller 
väljer att kliva av. Det medför att en befintlig bokföring skall överlämnas till 
den nya kassaören. 
 
Motivering till beslut: Om förbundet skulle skapa/köpa in en molntjänst där 
man lägger ett webbaserat bokföringsprogram som varje läns/lokal 
förenings kassör har sin sida med bokföring där även ordf och förbund 
lättare ha en tydlig överblick och det är lättare att lämna över vid 
kassörsbyten. Borde teoretiskt enkelt kunnas göras genom en lite mer 
avancerad Excel fil med formler så det enkelt går att föra in siffror och ta ut 
den information som behövs 
 
Förslag på beslut: 
Jag förslår: 
Att stämman ger  förbundet i uppdrag att se över kostnader och möjliga 
lösningar via olika program på nätet 
Att stämman beslutar att förbundet ska skapa/köpa ett webbaserat 
kassörsprogram 
 
 
Inlämnat av Leif Högbom Västerbotten 
 Leifhogbom@outlook.com 
 Kommendörsgatan 2a 
 911 94 Vännäs 
 0705199527 
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