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Välkommen till introduktionskonferens  

för förtroendevalda inom SCF 

31 augusti - 1 september 2019 
Hej! 

! 

Välkommen som förtroendevald inom Svenska Celiakiförbundet! Vad roligt att du valt att vara aktiv i 

din förenings styrelse! 

Det här är en personlig inbjudan till dig att delta vid Introduktionskonferens för förtroendevalda. Du 

behöver inte ha ett beslut från din styrelse för att få åka utan du bestämmer själv. Celiakiförbundet står 

för alla kostnader så det kostar ingenting för din förening. Vi har även skickat den här inbjudan till dig 

via post. 

Under denna helgkonferens kommer du att få veta mera om Svenska Celiakiförbundet och 

introduceras i hur vi arbetar inom vårt förbund. Under helgen blir det också en föreläsning om celiaki, 

en föreläsning om föreningsarbete och du kommer att få möjlighet att lära känna andra 

förtroendevalda och utbyta erfarenheter med dem. 

Du kommer också att träffa förbundsstyrelsen och oss som arbetar på förbundskansliet. 

Det här brukar vara en mycket uppskattad och trevlig start på engagemanget inom SCF – vi hoppas 

verkligen att du kan och vill komma! 

 

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A, Sundbyberg   

Start: Lördag 31 augusti kl 12.00 med lunch. Konferensen startar kl 13.00. 

Avslut: Söndag 1 september kl 14.30 med eftermiddagsfika. 

Anmälning: Senast 12 juni till info@celiaki.se men gärna så snart som möjligt. 

 

Svenska Celiakiförbundet står för kost, logi och resa (under förutsättning att du bokar via resebyrån 

nedan) för alla som är helt nyvalda i sin styrelse. 

Om det finns någon i din styrelse som valdes in 2018 och inte kunde delta vid förra årets 

introduktionskonferens, är hen också välkommen att delta. 

Vid anmälan, ange: 

Vilken förening du tillhör och vilket uppdrag du har 

Namn 

Adress 

mailto:info@celiaki.se


 
 

 
 

Mobilnummer 

Eventuellt behov av specialkost (tex matallergier eller celiaki). 

Eventuellt behov av hjälpmedel eller anpassning; tex hörslinga. 

Om du vill bo i enkel- eller dubbelrum och vem du i så fall vill dela dubbelrum med. 

 

Funktionsrätt Sveriges lokaler ligger i Sundbyberg och hotellet där vi bokat rum åt er, ligger 5 minuters  

promenad från konferenslokalen. Luncherna kommer att ätas i Funktionsrätt Sveriges lokaler men 

middagen kommer vi att äta på någon restaurang i Sundbyberg. Räkna med en promenad på ungefär 

15 minuter till restaurangen. 

Till Sundbyberg åker du snabbt med pendeltåg (9 minuter) eller tunnelbana (12 minuter) från 

Stockholms central. Från Arlanda åker du flygbuss till Sundbyberg och från Bromma Flygplats går det 

lokalbuss.  

Boka din resa så snart som möjligt för att hålla SCF:s resekostnader nere.  

Resor bokas via: 

 BCD/Ticket Biz: 

E-mejladress: business@bcdtravel.se 

Telefonnummer: 010-4890194 

Säg att du bokar för Svenska Celiakiförbundet Introduktionskonferens. 

Har du frågor kring resa eller boende, kontakta Katarina Verbeet på förbundskansliet. 

Varmt välkommen, vi ser fram emot att träffas!  

Magnus Filipsson Therese Schultz Katarina Verbeet 

Generalsekreterare Verksamhetsutvecklare Administratör 

076-677 76 90  073-421 68 88  070-274 99 90 

magnus.filipsson@celiaki.se therese.schultz@celiaki.se katarina.verbeet@celiaki.se  
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