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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 
Medlemsavgift istället för medlemsbidrag inklusive förslag till stadgeändring 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsbidraget ersätts med en medlemsavgift 
till den celiakiförening som medlemmen tillhör och att förbundsstämman 
beslutar om storleken av avgiften. På detta sätt blir vårt system liknande det som 
gäller för flera andra funktionsrättsorganisationer.  
Konsekvensen blir att celiakiföreningarna kommer att redovisa medlemsintäkter 
istället för bidrag från förbundet. Detta bedömer vi vara bättre i relation till 
andra bidragsgivare till en celiakiförening. Det kommer också att underlätta 
administrationen inom förbundet.  
För förbundsstämman innebär det att man beslutar om avgifternas storlek och 
man har att ta ansvar för helheten. 
 
För medlem som inte är med i någon celiakiförening (vilket kan vara fallet t.ex. 
om det inte finns någon aktiv celiakiförening där medlemmen bor) tillkommer 
båda medlemsavgifterna förbundet. 
 
För SCUF gäller att det är ett eget förbund med egna medlemmar. Medlemskap i 
SCF medför inte automatiskt medlemskap i SCUF och förbundet har inget 
inflytande över SCUF.  
Förbundsstämman är inte behörig att besluta om ett fristående förbunds 
medlemsavgifter. Däremot kan Förbundsstämman besluta att medlemsavgift 
avseende celiakiförening för medlemmar som är med både i en celiakiförening 
och i SCUF ska tillkomma SCUF, som ett bidrag. 
 
Rent praktiskt kommer förslaget inte medföra någon ändring jämfört med 
dagens system och vad som beslutats de senaste stämmorna. 
Förbundsstyrelsen anser att förslaget motsvarar en anpassning till de verkliga 
förhållandena. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att en medlemsavgift ersätter medlemsbidrag till celiakiförening, att anta 

stadgeändringar i förbundsstadgarna enligt nedan 
(andra läsningen) 

 

Förslag till ändrade 
förbundsstadgar: 

Av förbundsstämman 2018 
antagna stadgar 

§ 3 Medlemmar i Förbundet 
… 
3.2 Celiakiföreningar 
… 
Förbundet samverkar även med 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 
(SCUF). SCUF är ett fristående 
förbund med eget högsta beslutande 
organ, egna stadgar och egen 
styrelse. SCUF har samma rättigheter 
och skyldigheter som en 
Celiakiförening enligt vad som anges i 
dessa stadgar, dock ska inte paragraf 
3.3, 3.5, 4.1 och 6.3 gälla avseende 
SCUF. SCUFs stadgar behöver inte 
heller ha innehåll enligt 
normalstadgarna.  

§ 3 Medlemmar i Förbundet 
… 
3.2 Celiakiföreningar 
… 
Förbundet samverkar även med 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 
(SCUF). SCUF är ett fristående 
förbund med eget högsta beslutande 
organ, egna stadgar och egen 
styrelse. SCUF har samma rättigheter 
och skyldigheter som en 
Celiakiförening enligt vad som anges i 
dessa stadgar, dock ska inte paragraf 
3.3, 4.1 och 6.3 gälla avseende SCUF. 
SCUFs stadgar behöver inte heller ha 
innehåll enligt normalstadgarna. 
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3.5 medlemsavgifter Förbundets 
medlemsavgifter fastställs av 
förbundsstämman. 
Betald medlemsavgift återbetalas 
inte för medlem som utträder eller 
utesluts ur Förbundet. 

 
Förbundsstämman fastställer dels 
medlemsavgift för Förbundet, dels 
medlemsavgift för 
Celiakiföreningarna. 

 
För att respektive Celiakiförening ska 
vara berättigad att erhålla beslutad 
medlemsavgift måste Celiakiföreningen 
uppfylla följande kriterier: 
– ha stadgeenligt vald, verksam och 

fungerande styrelse och revisor, 
– bedriva verksamhet enligt 

normalstadgarna, 
– lämna in årsmöteshandlingar med 

verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning till 
förbundsstyrelsen, 

– uppfylla de eventuella ytterligare 
kriterier som anges i 
förbundsstämmans beslut. 

 
För medlem som inte är med i någon 
Celiakiförening betalar medlem ändå 
båda medlemsavgifterna, vilka båda i 
sådant fall tillkommer Förbundet. 

 
Om medlemmens Celiakiförening inte 
uppfyller ovanstående kriterier eller de 
kriterier som anges i 
förbundsstämmans beslut, betalar 
medlem ändå båda 
medlemsavgifterna. Sådana 
medlemsavgifter fonderas av 
förbundet och utbetalas när 
Celiakiföreningen uppfyller villkoren 
för att få medlemsavgifterna 
överförda. 

3.5 Medlemsavgifter och 
medlemsbidrag 
Förbundets medlemsavgifter 
fastställs av förbundsstämman. 
Betald medlemsavgift återbetalas 
inte för medlem som utträder eller 
utesluts ur Förbundet. Del av 
medlemsavgiften som medlem 
betalar till Förbundet avser 
Celiakiförening och betalas ut av 
Förbundet till Celiakiföreningarna 
som medlemsbidrag efter och enligt 
beslut av förbundsstämman. För att 
erhålla medlemsbidrag måste 
Celiakiföreningen uppfylla följande 
kriterier: 
- ha stadgeenligt vald, verksam 

och fungerande styrelse och 
revisor, 

- bedriva verksamhet enligt 
normalstadgarna, 

- lämna in årsmöteshandlingar med 
verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning till 
förbundsstyrelsen, 

- de eventuella ytterligare kriterier 
som anges i förbundsstämmans 
beslut. 
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§ 4 Förbundsstämman 
… 
4.7 Ordinarie förbundsstämma 
… 
Fastställande av medlemsavgift till 
Svenska Celiakiförbundet 
-Fastställande av medlemsavgift till 
Celiakiföreningar 

§ 4 Förbundsstämman 
… 
4.7 Ordinarie förbundsstämma 
… 
- Fastställande av medlemsavgifter 
och medlemsbidrag 

 
 
FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 
Medlemsavgiftens storlek 2020 och 2021 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  
  
att medlemsavgiften för 2020 fastställs till 250 kronor per medlem, varav 

50 kronor är medlemsavgift till celiakiförening. 
  
att familjemedlemsavgiften för 2020 fastställs till 50 kronor per 

familjemedlem, där hela summan 50 kronor är medlemsavgift i 
celiakiförening. 

 
att medlemsavgiften för 2021 fastställs till 300 kronor per medlem, varav 

75 kronor är medlemsavgift till celiakiförening. 
  
att familjemedlemsavgiften för 2021 fastställs till 50 kronor per 

familjemedlem, där hela summan 50 kronor är medlemsavgift i 
celiakiförening. 
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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 
Diagnoser som förbundet ska företräda inklusive förslag till stadgeändring 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Svenska Celiakiförbundet ska företräda 
diagnoserna celiaki, (glutenintolerans), hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis) och 
laktosintolerans och således inte framöver företräda personer med allergi mot 
komjölksprotein eller sojaprotein. 
 
Förbundsstämman 2015 beslutade enhälligt, med anledning av en motion, att 
förbundet i framtiden ska företräda diagnoserna celiaki, hudceliaki (Dermatitis 
Herpetiformis) och laktosintolerans. Vidare bestämde stämman att detta skulle 
tas med i kommande stadgeöversyn. Vid arbetet med att se över stadgarna kom 
detta beslut bort. 
 
Idag är det väldigt få medlemmar som bara har allergi mot komjölkprotein och 
sojaprotein. Förbundets begränsade resurser har också inneburit att arbetet med 
komjölksprotein- och sojaproteinallergi är starkt begränsat. Vi är också ensamma 
inom Europa (AOECS) att företräda andra diagnoser än celiaki. 
Den absoluta majoriteten av medlemmarna är drabbade av celiaki, en mycket 
liten andel har de två diagnoserna som förbundet inte längre föreslås företräda. 
Celiaki och de andra diagnoserna är helt olika sjukdomar, inte relaterade med 
varandra och har olika dignitet för den drabbade. 
 
Laktosintolerans är en sekundär sjukdom till celiaki och förbundsstyrelsen anser 
att det även framgent finns starka skäl för att förbundet ska företräda personer 
laktosintolerans som diagnos. 
 
Astma- och allergiförbundet arbetar redan idag för soja- och mjölkproteinallergi, 
och är beredda att ”ta över” och driva arbetet för medlemmar med soja- och 
mjölkproteinallergi. 
 
Genom förslaget ges förbundet möjlighet att fokusera ytterligare på sitt 
kärnområde och får en verksamhetsbeskrivning som ligger närmare Förbundets 
faktiska verksamhet. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 
att svenska celiakiförbundet endast ska företräda diagnoserna celiaki, 

(glutenintolerans), hudceliaki (dermatitis herpetiformis) och 
laktosintolerans och således inte framöver företräda personer med 
allergi mot komjölksprotein eller sojaprotein. 

 
Förslaget innebär stadgeändring i förbundsstadgarna. 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 
att anta stadgeändringsförslaget för förbundsstadgarna enligt nedan 

(andra läsningen), 
 
Förslag till ändrade 
förbundsstadgar: 

Av förbundsstämman 2018 
antagna stadgar: 

§ 1 Ändamål och verksamhet Svenska 
Celiakiförbundet (Förbundet) är en 
rikstäckande intresseorganisation i 
Sverige för personer med sjukdomen 
celiaki (glutenintolerans) eller 
hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), 
för personer med laktosintolerans, 
samt för personer intresserade av 
dessa diagnoser. 
Svenska Celiakiförbundet har till 
ändamål att påverka samhället så att 
personer med sjukdomen celiaki 
(glutenintolerans) eller hudceliaki 
(Dermatitis Herpetiformis), och för 
personer med laktosintolerans får 
samma levnadsvillkor och funktionsrätt 
i samhället som andra, öka kunskapen 
om och förståelsen för sjukdomen 
celiaki, stödja forskning med 
anknytning till celiaki, samt verka för att 
aktiva 
Celiakiföreningar finns i hela landet och 
att samarbeta med och stödja dessa. 

§ 1 Ändamål och verksamhet Svenska 
Celiakiförbundet (Förbundet) är en 
rikstäckande intresseorganisation i 
Sverige för personer med sjukdomen 
celiaki (glutenintolerans) eller 
hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), 
för personer med laktosintolerans, för 
personer med allergi mot 
komjölksprotein eller sojaprotein samt 
för personer intresserade av dessa 
diagnoser. Svenska Celiakiförbundet 
har till ändamål att påverka samhället 
så att personer med sjukdomen celiaki 
(glutenintolerans) eller hudceliaki 
(Dermatitis Herpetiformis), för 
personer med laktosintolerans, för 
personer med allergi mot 
komjölksprotein eller sojaprotein får 
samma levnadsvillkor och 
funktionsrätt i samhället som andra, öka 
kunskapen om och förståelsen för 
sjukdomen celiaki, samt stödja 
forskning med anknytning till celiaki, 
verka för att aktiva Celiakiföreningar 
finns i hela landet och att samarbeta 
med och stödja dessa. Hur Förbundet 
främjar sitt ändamål anges i 
verksamhetsplanen, som antas av 
förbundsstämman.  
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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 
Tid mellan ordinarie förbundsstämmor inklusive förlag till stadgeändring 
förslag till stadgeändring 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att ordinarie förbundsstämma framöver endast ska 
hållas vartannat år. 
 
Nuvarande ordning med ordinarie förbundsstämma varje år innebär att mycket 
av förbundsstyrelsens och kansliets tid och resurser går åt till arrangerandet av 
förbundsstämman, i form av förberedelser och framtagande av 
stämmohandlingar. Förbundsstämman är en stor kostnadspost för förbundet och 
att ha ordinarie förbundsstämma endast vartannat år skulle innebära besparingar 
avseende resekostnader, hotellkostnader och andra kostnader förenade med 
arrangemanget. Genom att förlägga förbundsstämman till att hållas endast 
vartannat år kan alltså tid och pengar lösgöras vilket ger möjlighet att träffas 
mer på andra sätt och driva en bättre verksamhet. Ett beslut enligt förslaget 
skulle också ge förbundsstyrelsen möjlighet att arbeta mer långsiktigt och 
kontinuerligt och därmed underlätta arbetet. 
 
Förslaget innebär att hela förbundsstyrelsen inklusive förbundsordföranden väljs 
vid varje förbundsstämma med tvååriga mandat. Även fortsatt eftersträvas 
kontinuitet och att så stor del av styrelsen som möjligt sitter kvar längre. 
Förslaget innebär att förbundsstyrelsen bemyndigas av förbundsstämman att 
förvalta förbundet och sköta alla beslut som ligger mellan de ordinarie 
förbundsstämmorna, inklusive beslut om årsredovisning med 
förvaltningsberättelse och bokslut, budget, m.m. för det år som inträffar mellan 
förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsens förvaltning granskas årligen av revisor 
och årsredovisningen upprättas oförändrat årligen. Beslut om ansvarsfrihet 
kommer dock endast fattas vartannat år, för båda de föregående åren. 
 
De flesta större funktionsrättsorganisationer i Sverige har redan eller är på väg 
att övergå till föreningsstämma vartannat år eller till och med vart tredje år av 
samma skäl som förbundsstyrelsen anför. 
 
Genom de dokument som upprättas årligen, framförallt årsredovisningen med 
förvaltningsberättelse och bokslut och revisionsberättelsen, ges nödvändig insyn 
i förbundsstyrelsens arbete. Att ha förbundsstämma endast vartannat år frigör 
pengar, tid och kraft till andra mötesformer, t.ex. ordförandekonferenser eller 
regionala konferenser. Extra förbundsstämma kan också sammankallas vid 
behov. 
 
Om stämman röstar för förslaget kan den tillämpas från och med år 2019 då 
stadgeändringen träder i kraft. Det innebär att det inte skulle bli någon 
förbundsstämma år 2020 utan först år 2021. 
Förslag till stadgeändring 
Förslaget förutsätter och innebär ändring av förbundets stadgar enligt följande. 
Formuleringarna i ändringarna förutsätter att Förbundsstyrelsens föreliggande 
förslag till stadgar (andra läsningen) dessförinnan antagits av Förbundsstämman 
2018. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 
att ordinarie förbundsstämma genomförs vart annat år 
att anta stadgeändringar i förbundsstadgarna enligt nedan (andra 

läsningen) 
 
 
Förslag till ändrade 
förbundsstadgar: 

Av förbundsstämman 2018 
antagna stadgar: 

§ 4 Förbundsstämman 
… 
4.7 Ordinarie förbundsstämma 
Ordinarie förbundsstämma hålls 
vartannat år före maj månads 
utgång. Datum för ordinarie 
förbundsstämma ska beslutas av 
förbundsstyrelsen och publiceras på 
Förbundets webbplats senast sex 
månader i förväg. 
På ordinarie förbundsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 
– Förbundsstämmans öppnande 
– Val av stämmofunktionärer 
• Ordförande 
• Sekreterare 
• Två protokollsjusterare tillika 

rösträknare 
– Upprop av ombud och 

fastställande av röstlängd 
– Fråga om förbundsstämman blivit 

behörigen utlyst 
– Antagande av dagordning 
– Förbundsstyrelsens 

verksamhetsberättelser för de 
senaste två åren 

– framläggande av årsredovisningar 
för de senaste två åren 

– Revisorernas berättelser för de 
senaste två åren 

– Fastställande av årsredovisningarnas 
resultat- och balansräkningar 

– Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
för de senaste två åren 

–  

§ 4 Förbundsstämman 
… 
4.7 Ordinarie förbundsstämma 
Ordinarie förbundsstämma hålls varje 
år före maj månads utgång. Datum för 
ordinarie förbundsstämma ska 
beslutas av förbundsstyrelsen och 
publiceras på Förbundets webbplats 
senast sex månader i förväg. På 
ordinarie förbundsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 
– Förbundsstämmans öppnande 
– Val av stämmofunktionärer 
– Ordförande 
– Sekreterare 
– Två protokollsjusterare tillika 

rösträknare 
– Upprop av ombud och 

fastställande av röstlängd 
– Fråga om förbundsstämman 

blivit behörigen utlyst 
– Antagande av dagordning 
– Förbundsstyrelsens 

verksamhetsberättelse 
– Framläggande av 

årsredovisningar 
– Revisorernas berättelse 
– Fastställande av årsredovisningarnas 

resultat- och balansräkningar 
– Ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen 
– Beslut om antal ledamöter och 

suppleanter i förbundsstyrelsen och 
valberedningen 

– Fastställande av arvoden till 
förtroendevalda 

–  
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– Beslut om antal ledamöter och 
suppleanter i förbundsstyrelsen 
och valberedningen 

– Fastställande av arvoden till 
förtroendevalda 

– Fastställande av medlemsavgifter. 
– Motioner 
– Framlagda förslag från 

förbundsstyrelsen, revisorerna, 
generalsekreteraren eller 
valberedningen 

– Fastställande av förbundsstyrelsens 
verksamhetsplan och 
finansieringsplan för tiden intill nästa 
ordinarie förbundsstämma. 

– Val av förbundsstyrelse och dess 
ordförande 

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

– Fastställande av instruktion för 
valberedning 

– Val av valberedning 
– Övriga frågor 
– Förbundsstämmans avslutande 

– Fastställande av medlemsavgifter och 
medlemsbidrag 

– Motioner 
– Framlagda förslag från 

förbundsstyrelsen, revisorerna, 
generalsekreteraren eller 
valberedningen 

– Fastställande av 
förbundsstyrelsens 
verksamhetsplan och 
finansieringsplan. 

– Val av förbundsstyrelse och dess 
ordförande 

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

– Fastställande av instruktion för 
valberedning 

– Val av valberedning 
– Övriga frågor 
– Förbundsstämmans avslutande 

 
 
 

§ 5 Valberedningen 
5.1 Allmänt 
Förbundet ska ha en valberedning, 
bestående av tre ledamöter. Valbar till 
valberedningen är myndig fysisk 
person som är medlem i Förbundet vid 
tiden för valet. Ledamöterna av 
valberedningen väljs av 
förbundsstämman för en mandatperiod 
till och med nästa ordinarie 
förbundsstämma. 
Valberedningen väljer inom sig en av 
ledamöterna till sammankallande. 

§ 5 Valberedningen 
5.1 Allmänt 
Förbundet ska ha en valberedning, 
bestående av tre ledamöter. Valbar till 
valberedningen är myndig fysisk 
person som är medlem i Förbundet vid 
tiden för valet. Ledamöterna av 
valberedningen väljs av 
förbundsstämman. Valberedningen 
väljer inom sig en av ledamöterna till 
sammankallande. 
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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 
Modifierad jävsbestämmelse 
 
Styrelsen föreslår att den formella jävsbestämmelsen i föreliggande förslag till 
stadgar punkt 6.2 delvis stryks, innebärande att person inte ska vara förhindrad 
att väljas till ledamot (eller ordförande) av förbundsstyrelsen om denne 
samtidigt är ledamot (eller ordförande), suppleant, revisor eller ledamot av 
valberedningen i någon Celiakiförening, Distriktsförening, eller i SCUF. Genom att 
stryka denna bestämmelse ges ökad möjlighet att utnyttja lokal kompetens och 
få lokal förankring även centralt. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

 
att anta stadgeändringsförslaget i stadgar för förbundet enligt nedan 

(andra läsningen), 
 
 
Förslag till ändrade 
förbundsstadgar: 

Av förbundsstämman 2018 
antagna stadgar: 

§ 6 Förbundsstyrelsen 
… 
6.2 Val, mandattid och upphörande i 
förtid 
Ledamöterna av förbundsstyrelsen 
väljs av förbundsstämman. 
Förbundsstämman väljer en av 
ledamöterna till förbundsstyrelsens 
ordförande. 
Styrelseledamöternas uppdrag 
gäller om inte förbundsstämman 
beslutar annat, för två år. 
Förbundsstyrelsens ordförande väljs 
för två år om inte förbundsstämman 
beslutar annat. Valbar till 
styrelseledamot är myndig fysisk 
person som är medlem i Förbundet 
vid tiden för valet. Styrelseledamot 
får inte samtidigt vara 
styrelseledamot i Förbundet och 
inneha någon av följande 
förtroendeuppdrag: revisor i 
Förbundet eller 
ledamot av Förbundets valberedning, 
 

§ 6 Förbundsstyrelsen 
… 
Ledamöterna av förbundsstyrelsen 
väljs av förbundsstämman. 
Förbundsstämman väljer en av 
ledamöterna till förbundsstyrelsens 
ordförande. Styrelseledamöternas 
uppdrag gäller om inte 
förbundsstämman beslutar annat, för 
två år, med växelvis avgång. 
Förbundsstyrelsens ordförande väljs 
för två år om inte förbundsstämman 
beslutar annat. Valbar till 
styrelseledamot är myndig fysisk 
person som är medlem i Förbundet 
vid tiden för valet. Styrelseledamot 
får inte samtidigt vara 
styrelseledamot i Förbundet och 
inneha någon av följande 
förtroendeuppdrag: - revisor i 
Förbundet eller – ledamot 
av Förbundets valberedning, - 
styrelseledamot, revisor eller 
ledamot i valberedningen i en 
Celiakiförening, eller i en 
distriktsförening eller i SCUF. 
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- Detsamma gäller för 
suppleanter/ersättare. 
Uppdrag som styrelseledamot upphör i 
förtid om ledamoten begär det, eller om 
förbundsstämman beslutar det. 

Detsamma gäller för 
suppleanter/ersättare. Uppdrag som 
styrelseledamot upphör i förtid om 
ledamoten begär det, eller om 
förbundsstämman beslutar det. 
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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 
Förbundsstyrelsens förslag angående stadgeändring av förbundets stadgar –  
(första läsningen). 
 
Förbundsstämman ska på denna stämma besluta om att ändra stadgarna så att 
vi i framtiden ska ha förbundsstämma vart annat år – andra läsningen. Detta för 
att kunna skapa möjligheter till andra aktiviteter där vi kan komma samman och 
diskutera strategiska och andra viktiga frågor. 
 
Som en konsekvens av detta så föreslår förbundsstyrelsen att § 10 angående 
stadgeändring ändras så att det är möjligt att förändra stadgarna vid ett tillfälle, 
eftersom det i värsta fall kommer att krävas 4 år innan en ändring kan träda 
ikraft.  
 
Det ska inte vara för enkelt att ändra stadgarna men det ska inte heller ta onödig 
lång tid, speciellt inte när man är överens om ändringarna. Därför föreslår 
förbundsstyrelsen att ändring ska kunna göras om 2/3 dels majoritet är överens 
om en ändring eller att två på varandra följande föreningsstämmor fattar beslut 
med enkel majoritet. 
 
I de nu gällande stadgarna är det enkel majoritet som gäller men beslutet måste 
fattas på två ordinarie föreningsstämmor, vilket alltså drar ut på tiden även om 
man är överens om ändringen. Detta anser förbundsstyrelsen är olycklig och 
onödigt omständligt. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför att stadgarna kan ändras vid en 
föreningsstämma om 2/3 majoritet kan erhållas för förslaget. Uppnås ”bara” 
enkel majoritet kan förslaget prövas på en andra stämma och uppnås även då 
enkel majoritet är förslaget antaget. I praktiken innebär det att andra eller första 
beslutet kan fattas på en extra föreningsstämma. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  
 
Att anta stadgeändringar enligt nedan – första läsningen 
 
Förslag till ändrade 
förbundsstadgar: 

Av förbundsstämman 2018 
antagna stadgar: 

§10 Ändring av stadgar 
För beslut om ändring eller tillägg av 
dessa stadgar krävs 2/3-dels majoritet  

§ 10 Ändringar av stadgar  
Beslut om ändring eller tillägg av 
dessa stadgar kan endast fattas av två 

på en förbundsstämma eller med 
enkel majoritet vid två på varandra 
följande föreningsstämmor. 
Förslag till stadgeändring kan göras 
av förbundsstyrelsen eller genom 
inlämnad motion. 

ordinarie förbundsstämmor där en 
enkel majoritet har beslutat om 
ändring.  
Förslag till stadgeändring kan göras 
av förbundsstyrelsen eller genom en 
inlämnad motion. 
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FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 
Modifierad jävsbestämmelse för revisorer i celiakiförening och 
distriktsförening 

 
Förbundsstämman ska på denna stämma besluta om att ändra stadgarna så att 
det ska vara möjligt att vara förtroendevald både i förbundsstyrelsen och i en 
celiakiförening eller distriktsförening – andra läsningen. Förbundsstyrelsen anser 
att även jävsbestämmelsen för revisor i en förening bör modifieras. För en sådan 
ändring krävs ingen förändring av stadgarna för förbundet. Det räcker med att 
ändra i de antagna normalstadgarna för celiakiförening och distriktsförening.  
Förbundsstyrelsen föreslår därför att jävsbestämmelsen för revisorer i 
celiakiförening och distriktsförening modifieras så att ledamöter i 
förbundsstyrelsen och anställda vid förbundskansliet inte ska vara förhindrade 
att vara revisor eller revisorssuppleant. Likaså att ledamot i en celiakiförenings 
styrelse inte ska vara förhindrad att vara revisor i en distriktsförening. 
Ändringarna möjliggör för föreningar som har svårt att tillsätta två revisorer att 
kunna få hjälp med revisor eller revisorssuppleant inom organisationen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att anta stadgeändringsförslagen i normalstadgar för celiakiförening och 

distriktsförening enligt nedan.  
 
Förslaget innebär ändring av normalstadgar för celiakiförening enligt 
följande, jämfört med de normalstadgar som beslutades av 
förbundsstämman 2018:  
 
Förslag till ändrade 
normalstadgar för Celiakiförening: 

Av förbundsstämman 2018 beslutade  
normalstadgar för Celiakiförening: 

7.1 Föreningens revisorer 

Föreningen ska ha två revisorer, 
med högst en suppleant. Valbar till 
revisor eller suppleant är myndig 
fysisk person. 
 
Ledamot eller suppleant av 
styrelsen, den som är anställd av 
Föreningen, eller gift eller sambo, 
syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led eller besvågrad 
med en sådan person, får inte väljas 
till revisor. 

7.1 Föreningens revisorer 

Föreningen ska ha två revisorer, med 
högst en suppleant.  
 
Ledamot eller suppleant av styrelsen, den 
som är anställd av Föreningen, eller någon 
motsvarande funktionär eller anställd i 
Förbundet, eller gift eller sambo, syskon 
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande 
led eller besvågrad med en sådan person, 
får inte väljas till revisor. 
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Förslaget innebär ändring av normalstadgar för Distriktsförening enligt 
följande, jämfört med de normalstadgar som beslutades av 
förbundsstämman 2018:  
 
Förslag till ändrade 
normalstadgar för 
Distriktsförening: 

Av förbundsstämman 2018 beslutade  
normalstadgar för Distriktsförening: 

§ 7 REVISORER OCH REVISION 
Distriktsföreningen ska ha två 
revisorer, med högst en suppleant. 
Valbar till revisor eller suppleant är 
myndig fysisk person. 
 
Ledamot eller suppleant av 
styrelsen, den som är anställd av 
Distrikts-föreningen, eller gift eller 
sambo, syskon eller släkting i rätt 
upp- eller nedstigande led eller 
besvågrad med en sådan person, 
får inte väljas till revisor. 

§ 7 REVISORER OCH REVISION 
Distriktsföreningen ska ha två revisorer, 
med högst en suppleant.  
 
Ledamot eller suppleant av styrelsen, eller 
Celiakiförenings styrelse, den som är 
anställd av Distriktsföreningen, eller någon 
motsvarande funktionär eller anställd i 
Förbundet, eller gift eller sambo, syskon 
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande 
led eller besvågrad med en sådan person, 
får inte väljas till revisor. 

 
 
FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 
Namnbyte på Svenska Celiakiförbundets forskningsfond 
 
Svenska Celiakiförbundet har en forskningsfond där man årligen delar ut pengar 
till beviljade forskningsprojekt kring Celiaki. Dessa bedöms av det vetenskapliga 
rådet och beslutas av förbundsstyrelsen.  
Namnet på forskningsfonden är långt. I kommunikationskanaler skulle fonden 
lättare kunna beskrivas och förstås med ett tydligare och kortare namn.  
 
Styrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående förbundsstämman besluta 
 
att Svenska Celikaiförbundets forskningsfond namnändras till 

Celiakifonden. 
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 
SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2019 
 
VISION 

 Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra! 
 Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter. 

MISSION/ÄNDAMÅL 
Svenska Celiakiförbundet ändamål är att påverka samhället så att våra 
medlemmar och andra personer som inte tål gluten, laktos, komjölksprotein och 
sojaprotein får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra, 
öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, samt stödja forskning 
med anknytning till celiaki, verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela 
landet och att samarbeta med och stödja dessa. 

 Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki 
 Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc 

 Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki 
 Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc 

 Stödja forskning med anknytning till Celiaki 
 Insamlingsarbete, sponsorskap, ansökningar, nätverk mm 

 Aktiva Celiakiföreningar i hela landet 
 Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, 

samverka 
 
FÖRBUNDETS BASSTRATEGIER 
Ledorden är: Inåt, utåt, växa, sätta på kartan! 

 Bli fler och starkare tillsammans! 
 Öka Forskningsbidragen och bredda nätverken med intressenter! 
 Stärka och positionera varumärket! 
 En lyhörd aktiv och sammanhållen organisation! 

 
FÖRBUNDETS ANSVARSOMRÅDEN 
Förbundet ansvarar för medlemsregistret och att dataskyddsförordningen följs. 
Vi ansvarar vidare för allmän administration; rådgivning per telefon- och e-post 
till medlemmar, förtroendevalda och allmänhet; hemsidan celiaki.se; förbundets 
deltagande i sociala medier; framtagande och tillgängliggörande av infomaterial; 
tidningen CeliakiForum; insamling av gåvor till och utdelning av forskningsmedel; 
värvning av medlemmar; licensiering av det överkorsade axet, deltagande i 
nationella och internationella konferenser, nätverk och möten; 
omvärldsbevakning; intressepolitiskt arbete; kontakt med forskare, sjukvård, 
företag, bransch- och intresseorganisationer. Stöd till den lokala verksamheten. 
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VERKSAMHET UNDER 2019 
INTERNT ARBETE INOM FÖRBUNDET 
Stöd till föreningar och förtroendevalda. 
Förbundet ska under året ta fram en plan för att utöka antalet celiakiföreningar, 
och se över lösningar för att underlätta administrationen för förtroendevalda i 
föreningarna och informationsflödet mellan förbund och föreningar. En tjänst vid 
kansliet skall omdefinieras till att huvudsaklingen arbeta med 
verksamhetsutveckling och ha ansvaret för kontakter med celiakiföreningar och 
distriktsföreningar. 
 
MEDLEMSREGISTER 
Under 2019 kommer funktionerna i förbundets nya medlemsregister att löpande 
utvärderas och eventuellt kommer ytterligare tilläggstjänster att behövas. 
Förbundet arbetar tillsammans med leverantören Mysoft med en 
prioriteringslista avseende programmets utveckling. 
 
MÖTEN OCH KONFERENSER 
Förbundet arrangerar den årliga förbundsstämman 11-12 maj i Stockholm där 
bland annat verksamhetsplan för 2019 fastställs och förbundsstyrelse väljs. 
Förbundet kommer att erbjuda en utbildning för nya förtroendevalda 31 augusti 
– 1 september 2019 i Stockholm. 
Förbundet kommer att anordna en förtroendevaldkonferens  12-13 oktober I 
Stockholm där representanter från föreningar och förbund samlas för att 
diskutera aktuella viktiga frågor. Målet för 2019 är att utveckla det tidigare 
konceptet ordförandekonferens till att omfatta ex även kassörer från 
föreningarna. 
 
MEDLEMSVÄRVNING 
Medlemsvärvning och återvärvning av medlemmar som inte betalat 
medlemsavgiften kommer att vara prioriterad verksamhet under året. Nya 
strategier för värvning kommer att arbetas fram. En speciell värvningskampanj i 
anslutning till internationella celikaidagen diskuteras. 
 
FORSKNING 
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond 
Förbundet har en forskningsfond som stödjer forskning om celiaki. Förbundet 
har ett 90-konto och insamlingsarbetet kommer att utvecklas för att säkra 
inflödet av pengar till forskningsfonden. En maskot finns framtagen som skall 
riktas till fonden för att öka igenkänningsfaktorn.  
 
SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDETS VETENSKAPLIGA RÅD 
Förbundet har ett vetenskapligt råd med aktiva forskare som bl.a. bistår 
förbundet med bedömning av ansökningar till forskningsfonden och 
vidareutveckling av förbundets arbete med forskningsbevakning. Rådet träffas 1 
gång per år. 
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FORSKNINGSBEVAKNING 
Förbundet kommer att följa kunskapsläget inom celiaki, och förbundets övriga 
diagnoser, bl.a. genom tät kontakt med svenska celiakiforskare, bevakning av 
vetenskapliga nyheter och deltagande vid nationella och internationella 
vetenskapliga konferenser och möten. Detta är prioriterad verksamhet då 
förbundet är beroende av de vetenskapliga kontakterna för kunskapsförmedling 
till medlemmar, allmänhet och förtroendevalda. 
 
INTRESSEPOLITISKT PÅVERKANSARBETE 
Förbundet kommer under året att arbeta aktivt med att bevaka medlemmarnas 
intressen genom tät kontakt med bl.a. företag, myndigheter, 
intresseorganisationer och politiker och deltagande i möten, konferenser och 
arbetsgrupper. Informationsmaterial rörande frågor som är viktiga för 
medlemmarna kommer att tas fram under året. 
 
NATIONELLA KOSTRÅD FÖR BEHANDLING AV CELIAKI 
Som en del av det intressepolitiska påverkansarbetet kommer förbundet under 
året att fortsatt kräva att nationella kostråd för behandling av celiaki tas fram, att 
användas bl.a. i vården, så alla personer med diagnostiserad celiaki får samma, 
vetenskapligt baserade, kostbehandling. 
 
INFORMATIONSKAMPANJ FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 
Som del av påverkansarbetet kommer fortsatt ett utskick med diskussions- och 
kunskapsmaterial att göras till förskolor och skolor. Målet är att öka  kunskapen 
om hur det är att leva med celiaki, och vad som kan göras för att underlätta för 
elever med diagnosen. Förbundet har sökt medel från konsumentverket för att 
utveckla det tryckta materialet till att bli korta informationsfilmer. 
 
INFORMATION FÖR DIETISTER 
Informationsmaterial kommer att sändas ut till 428 dietister som förbundet 
identifierat. 
 
ARBETE MED MERKOSTNADSERSÄTTNING 
Förbundet kommer att arbeta med att ta fram en strategisk plan gällande 
merkostnadsersättningen, bl.a. genom kontinuerlig kontakt med landsting, 
myndigheter, förtroendevalda och övriga medlemmar samt genom fortsatt 
utredningsarbete. Under  2019 kommer även en del fokus att läggas på att 
påverka politiker och tjänstemän i frågan. Förbundet kommer här vara politiker 
behjälpliga med att skriva motioner I ärendet. 
 
INTERNATIONELLT ARBETE 
Förbundet kommer att delta i det internationella celiakiarbetet inom AOECS (de 
europeiska celiakiförbundens paraplyorganisation), både samverkan mellan olika 
nationella celiakiförbund samt samlat arbete gentemot EU och andra 
internationella organ. En representant från SCF sitter med i två europeiska 
arbetsgrupper. 
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KOMMUNIKATIONSARBETE 
Under 2019 är målsättningen att förbundets kommunikationskanaler i större 
utsträckning än tidigare skall brusa löpande. För detta arbete utvecklas ett 
samarbete med contentbyrån Make Your Mark. Make Your Mark ansvarar för 
nyhetsbrev, sociala media och driver en sk pod. Kommunikationen baseras på 
material från förbundets tidning Celiakiforum. 
 
MEDLEMSTIDNINGEN CELIAKIFORUM 
Förbundet ger ut medlemstidningen CeliakiForum med fyra nummer under året. 
Tidningen innehåller artiklar om aktuell vetenskap samt råd och tips, recept och 
berättelser från våra medlemmar samt information från celiakiföreningarna. 
Redaktionen består av chefredaktören och förbundskansliet. Under 2019 
planeras att lägga över hela produktionen till contentbyrån Make Your Mark. 
Tidigare chefsredaktör kvarstår men redaktionen breddas. 
 
HEMSIDAN CELIAKI.SE 
Förbundets hemsida är en central informations- och kunskapskälla för både 
medlemmar och ickemedlemmar. På hemsidan ska alla som behöver information 
om förbundets diagnoser kunna få aktuell och vetenskapligt grundad kunskap. 
Hemsidan kommer under 2019 utvecklas och uppdateras som en sk 
“contenthub” med material från Celiakiforum.  
Detta ansvarar också Make Your Mark för. 
 
NÄRVARO PÅ SOCIALA MEDIER 
Förbundet är aktivt i sociala medier, med medlemsvärvningskampanjer och 
information och interaktion med medlemmar och allmänhet kring våra diagnoser. 
Denna närvaro kommer under 2019 att intensifieras via samarbetet med Make 
Your Mark. 
 
LICENSIERING AV SYMBOLEN ”DET ÖVERKORSADE AXET” 
Svenska Celiakiförbundet licensierar ett hundratal produkter med ”det 
överkorsade axet”, som visar att produkten blivit testad av en oberoende part 
och innehåller högst 20mg gluten per kilo (20ppm). 
Licensieringsarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Förbundet ansvarar 
för licensiering av det överkorsade axet på glutenfria produkter från svenska 
producenter. Detta arbete innebär avtalsarbete samt kontroll av producenter 
och produkter. 
I detta arbete samarbetar förbundet med ett oberoende kontrollföretag, 
ControlCert. 
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FINANSIERINGSPLAN 2020 OCH 2021 
Finansieringsplan för 2020 och 2021 
Under förutsättning att stadgeändringen om förbundsstämma vartannat år 
fastställs av förbundsstämman 2019 ska förbundsstyrelsen upprätta förslag till 
finansieringsplan för tvåårsperioden 2020 - 2021. Förbundsstämman beslutar om 
finansieringsplan som ligger till grund för styrelse budgetarbete. 
Finansieringsplanen upprättas med ledning av en bedömning av intäkts- och 
kostnadsutvecklingen.  
Följande bedömningar gäller för intäkts- och kostnadsutvecklingen inför åren 
2020 och 2021. 
 
Intäktskalkyl    

  2020 2021 
Budget 

2019 
Intäkter       
Medlemsavgifter 3 300 3 700 4 300 
Statsbidrag 4 000 3 800 4 050 
Övriga intäkter 3 200 3 300 3 698 
Summa intäkter 10 500 10 800 12 048 

    
    
Kostnadskalkyl för att bedriva nuvarande  
verksamhet    

  2020 2021 
Budget 

2019 
Kostnader       
Personalkostnader -3 200 -3 300 -3 049 
Övriga kostnader -7 500 -7 600 -8 629 
Avskrivningar -300 -300 -270 
Skatt licensiering -120 -130 -100 
Summa kostnader -11 120 -11 330 -12 048 

     
Resultat -620 -530 0 

  
Finansieringsplan för 2020 och 2021 
Styrelsen upprättar budget för 2020 och 2021 utifrån redovisade förutsättningar 
kompletterat med att: 

• Eventuella extra intäkter vägs in i budgeten 
• Överskottet, exklusive ändamålsbestämda medel, från verksamhetsåren 

2017 och 2018 får utnyttjas under perioden 2020 – 2021. 
• Tio procent av tillgängligt balanserat resultat i bokslutet för 2018 får 

styrelsen utnyttja under åren 2020 och 2021.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att  fastställa finansieringsplan för perioden 2020 - 2021 enligt 

förslaget.  
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SAMMANFATTANDE BUDGET FÖR 2019.  
Fastställd av förbundsstyrelsen 2018-12-05. 
     
Belopp i tkr     
     
  Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018  
Intäkter        
Medlemsavgifter 4 300 4 250 4 600  
Statsbidrag 4 050 4 242 4 200  
Försäljning 1 580 1 165 940  
Licensintäkter 1 712 1 610 1 480  
Övriga intäkter 400 457 50  
Summa intäkter 12 042 11 724 11 270  
         
Kostnader        
Material och inventarier -550 -473 -500  
Licensieringskostnader -849 -989 -935  
Kostnader Celiakiforum -1 522 -1 447 -1 300  
Lokalkostnader -570 -509 -470  
Resor och logi -645 -595 -675  
Medlemsbidrag -1 200 -1 166 -1 230  
Revision och redovisning -420 -430 -440  
Telefoni, porto, IT-tjänster -945 -941 -690  
Konsultarvoden -358 -348 -220  
Kommunikationssatsning -630      
Övriga kostnader -940 -871 -950  
Summa övriga kostnader -8 629 -7 769 -7 410  
Personalkostnader -3 049 -2 915 -3 595  
Avskrivningar -270 -286 -270  
Summa kostnader -11 948 -10 970 -11 275  
         
Resultat verksamhet 94 754 -5  
Resultat Gåvor/forskningsbidrag * 0 -76 0  
Finansiella poster 6 -237 55  
Resultat före skatt 100 441 50  
Skatt -100 -104 -50  
Resultat efter skatt 0 337 0  
     
* Gåvor och forskningsbidrag budgeteras inte. År 2018 uppgick gåvorna till     
224 tkr  
och 300 tkr delades ut som forskningsbidrag.    
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