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Efter avslutat verksamhetsår avger styrelsen för Celiakiföreningen i Stockholms län följande 
verksamhetsberättelse.  

 
Bakgrund 
Svenska celiakiförbundets historia började med en liten annons i dagens nyheter i januari 1975. 
Föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki uppmanades att komma till en träff i Uppsala. Det var 
mamman Birgitta Wickholm från Täby som ville träffa föräldrar i samma situation. Ungefär 30 personer 
från hela landet kom på mötet. En reporter från dagens nyheter fanns också på plats, och det 
resulterade i en artikel om den nya föreningen. 

DN-artikeln avslutades med ett telefonnummer till en kontaktperson som intresserade läsare kunde 
kontakta. Telefonen ringde i flera månader, och sedan dess har förbundet växt till en av landets 
största funktionsrättsorganisationer. 
 
Föreningens ändamål 
Enligt stadgarna ska Celiakiförerningen i Stockholms län arbeta för 

• att ta tillvara medlemmarnas intressen med avseende på överkänslighet mot gluten, laktos 
samt hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), 

• att de överkänsliga tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som 
övriga medborgare, 

• att verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna,  
• att bedriva upplysande och rådgivande verksamhet, 
• att skapa och upprätthålla kontakt med läkare och dietister samt andra personer som kan vara 

av värde för medlemmarna, 
• att upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, 
• att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning 
 

ORGANISATION 
Föreningen är medlem i Celiakiförbundet. Föreningen är ideell är en partipolitiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation som är fristående och oberoende gentemot producenter och 
myndigheter. Föreningens organisationsnummer är 802016-4003. 
 
FÖRTROENDEVALDA  
Styrelsen 2019-03-12 – 2020-03-11. 
Ordförande: Virginia Küst – 2 år 
Kassör: Hans Glifberg – Fyllnadsval 1 år  
Sekreterare: Ulrika Magnusson – Nyval 2 år  
Ledamot: Maria Fälth – Kvarstår 1 år 
Ledamot: Sanna Kinnander Karlberg – Fyllnadsval 1 år 
Ledamot: André Oliveira – Nyval 1 år 
 
Inga arvoden betaldes för styrelsearbete. 
 
Inga suppleanter 

VALBEREDNING 

Olivia Eklund.  

REVISORER 2019 

Förtroendevald revisor Jan Ekberg 
Auktoriserad revisor Johan Andersson, Grand Thornton 
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ANSTÄLLDA 
 
Föreningen har haft en anställd som ansvarar för kansliet och för Mat för livet. Tjänsten är i grunden 
en 80% anställning men har under 2019 fått ett tilläggsavtal upp till 100% arbetstid, med en option 
med samma villkor för 2020. Orsaken till detta är att kansliarbetet i föreningen och arbetet med Mat för 
Livet-mässan har varit mer tidskrävande än vad som kunnat förutses. Mat för Livet har fakturerats för 
425 timmar. 

SAMMANKOMSTER 
Årsmöte 2019 

Årsmöte hölls den 12 mars 2019 på Länsföreningen HjärtLung Stockholm, Mejerivägen  4 

• Till mötesordförande valdes Bengt Fasth 
• Till mötessekreterare valdes Maria Fälth 
• Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ulla Arvidsson och Anna Ek 
• Antal röstberättigade medlemmar vid årsmötets start var 29 deltagare 

 

VERKSAMHETEN I SIFFROR 
Föreningen hade 4127 betalande medlemmar 
Föreningen genomförde 14 medlemsaktiviteter. 
Föreningen omsatte 1 041 tkr 
Föreningen hade 12 protokollförda styrelsemöten. 
 
Medlemmar 

Datum Huvud-
medlemmar 

Stöd 
medlemmar 

Familje-
medlemmar 

Juridiska 
medlemmar  

Totalt Förändr
ing 

Förändr
ing % 

17-12-31 3.321 57 889 85 4.352   

18-12-31 3.204 52 831 75 4.162 -190 -4,4 

19-12-31 3.162 43 849 73 4.127 - 35 -0,84 

 

Medlemstappet har minskat. En extra värvnings insats gjordes i samband med Mat för Livet där en 
medlemsservice i entrén servade medlemmar med medlemsapp och medlemskap. Aktiviteten gav 
förbundet 100 nya medlemmar och av dem blev 71 st nya medlemmar i Stockholmsföreningen. 
Medlems värvning har även skett vid de olika aktiviteterna under året. 
 
ÅRET SOM GÅTT 
Förbundet 
Föreningen och förbundet har haft regelbunden kontakt och samarbetet har förbättrats ytterligare, 
vilket främjar utvecklingsarbetet. Tidigare ordförandekonferenser uppdaterades till förtroendevaldas 
konferens där både ordföranden och kassörer deltog. Två ledamöter deltog på konferens för nya 
ledamöter. På förbundsstämman togs beslut om att vi endast ska arbeta med gluten och laktos-frågor. 

E-post 
Föreningens gamla adress celiakiforeningen.stockholm@telia.com stängdes ner mot slutet av 2019 
utan att föreningen fick ta del av alla mejlen.  

Vi var först ut med att testa fler e-postadresser inom föreningen: 

stockholm@celiaki.se  
ordforande.stockholm@celiaki.se 
kassor.stockholm@celiaki.se  
sekreterare.stockholm@celiaki.se 
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En egen e-postadress Mat för livet har skapats för att enklare skilja på föreningens verksamhet & Mat 
för livet. 

Internationella Celiakidagen 16 maj. 
Internationella Celiakidagen uppmärksammades genom ett Öppet hus i vår lokal. Programmet bestod 
av föreläsning av Celiakistan om celiaki, Happy Atelier bjöd på smakprov och försäljning av 
bakverk/bröd samt kaffe & kakbuffé till självkostnad.  

Kontakter & påverkansarbete 
Styrelsen har varit i kontakt med primärvården för att lyfta problematiken kring diagnostisering och 
remiss till dietister för celiakipatienter. Kontakter har också tagits med flera föreningar och företag för 
att se över hur vi skulle kunna samarbeta framöver bla: Astma- och Allergi region Stockholm och 
Gotland, Föreningen mag och tarm, Semper, Schär, Happy Atelier, Green Praline, Green Queen, 
ABF, Funktonsrätt Stockhlm stad m.m.  

Ordförande har gått en ABF-kurs för påverkansarbete samt varit med i artiklar i Mat & Vin 
Glutenspecial och Butikstrender.  

Järvaveckan 
Föreningen deltog för första gången på Järvaveckan som syftar till att minska avståndet mellan 
politiker och medborgare. Plats lånades i Funktionsrätt Stockholms läns tält. Informations material om 
celiaki delades ut i olika språk. Även muntlig information till besökare. 

Öppet hus 
Det traditionella Öppet hus i lokalen på tisdagarna varje månad lades ner pga minskat antal besökare. 
Istället arrangerades Öppet hus på helger efter önskemål från flera medlemmar. Intresset från företag 
och föreläsare har ökat efter denna förändring. Intresset för information om celiaki och utbud av 
glutenfria produkter har varit och är stor hos våra medlemmar. De möten vi haft har vi haft ca 50 
besökare vid varje tillfälle. 

Mat för livet (MLF) 
Mat för livet anordnades framgångsrikt för 24e gången i Kista. 
Årets utställning hade fler utställare och fler besökare än 2018.  

Flera nyheter presenterades i år och var omtyckt av så väl besökare som utställare.  
Nytt var bl.a: 

• medlemsservice i entrén med möjlighet att teckna medlemskap, 
• möjlighet att uppvisande medlemsbeviset i medlemsappen i entrén, 
• information och rabatter i medlemsappen.  
• bemannad dramatenparkering, 
• bredare gångare,  
• föreläsningar med dietister mfl,  
• fler nya utställare, 
• Från speakers corner bjöds på 

o matlagning med TV-kocken Jonas Svensson  
o Populära Glutenpodden sände live.  

 

Kommunikation med medlemmarna 
Två nummer av Lilla Stockholmsbladet skickades till våra huvudmedlemmar ett under våren och ett 
under hösten. Fokus har alltmer flyttat över till digital kommunikation under året som informationsmejl, 
inlägg på föreningens blogg och Facebooksida. Alla medlemmar har inte e-post adress vilket är en 
utmaning. Men av kostnadsskäl, hållbarhetsskäl och effektivisering kommer allt mer att ske digitalt. 
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Medlemsaktiviteter under året: 

 

SLUTORD 

Vi i styrelsen tackar för det gånga året och vill ge ett särskilt tack till er som bidragit till att våra 
aktiviteter blev så lyckade under året.  

 

 

 

SIGNERAD 

 

 

 

Ordförande Virginia Küst   Kassör Hans Glifberg 

 

 

 

Sekreterare Ulrika Magnusson  Ledamot Sanna Kinnander Karlberg 

 

 

 

Ledamot Maria Fälth   Ledamot André Oliveira 

Datum Aktivitet Vad 
2019-01-29 Seniorträff Millesgården – Mer än blommiga tapeter 
2019-01-16 Öppet hus Föreningslokalen – Lyckoboxen (försäljning & smakprover) 
2019-03-12 Årsmöte HjärtLung Stockholm. Föreningen bjöd på korv med bröd, bakverk mm. 
2019-04-25 Seniorträff Guidad tur i Gustavsbergs porslinsfabrik och fika i Café 

Tornhuset 
2019-05-16 Öppet hus Internationella Celiakidagen - Kakbuffé till självkostnadspris, Happy 

Atelier på plats för smakprover och försäljning av bakverk och bröd. 
Föreläsning om celiaki med Celiakistan. 

2019-05-17 Seniorträff Vårlunch på Värdshuset Koppartälten 
2019-06-15 Sommarmingel Tapas på restaurang Green Queen 
2019-08-31 Familjeutflykt Kolmården. Happy Atelier levererade frukostkit och bröd till dem som 

beställde. 
2019-09-10 Seniorträff Lunchbuffé och Moderna muséet. Utställning Carl Fredrik Reuterswärd 
2019-09-21 Öppet hus Olaus Petri Kyrka. Fika till självkostnadspris och försäljning från Green 

Praline samt föreläsning med Celiakistan om celiaki. 
2019-10-17 Öl provning Nya Carnegiebryggeriet 
2019-11-15 
2019-11-16 

Mat för Livet Kistamässan. Mässan anordnades för 24e gången.  

2019-12-13 Seniorträff Jullunch i Värdshuset Koppartälten. 
2019-12-14 Öppet hus Föreningslokal. Luciafika. 


