Celiakiföreningen i Uppsala län
Verksamhetsberättelse för år 2020
Organisationsnummer 817606-4205
Sammanfattning
Celiakiföreningen i Uppsala län är en förening för personer med celiaki och laktosintolerans.
Föreningen arbetar för att de som är gluten- och laktosintoleranta ska tillföras samma ekonomiska,
sociala och kulturella standard som övriga medborgare. Föreningen bedriver upplysande och
rådgivande verksamhet, skapar och upprätthåller kontakt med läkare, dietister, politiker och andra
personer som kan vara av värde för medlemmarna, upprätthåller den personliga kontakten med
medlemmarna genom att anordna medlemsaktiviteter, samt verkar opinionsbildande i frågor av
intresse för medlemmarna.
Föreningens organisation
Styrelsen för 2020
Mariia Rönström (ordförande)
Laila Ericsson (kassör)
Susanna Lax (sekreterare)
Karin Fernström (vice kassör, medlemsregister)
Lena Samuelsson (ledamot)
Suppleanter, vice ordförande, vice sekreterare
Vakant
Revisorer
Anna Karin Lindroos, vald 2020, 1 år
Margareta Mörck, vald 2020, 1 år
Revisorssuppleant
Vakant
Valberedning
Monika Pearson, vald 2020, 1 år
Lena Renström, vald 2020, 1 år
Medlemsantal 2020-12-31 (2019-12-31)
Antalet huvudmedlemmar 568 (652)
Fysiska stödmedlemmar 2 (3)
Antalet familjemedlemmar 174 (201)
Totalt antal medlemmar 744 (856)
Styrelsesammanträden
Under året har 10 styrelsemöten hållits (varav ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet).

Celiakiföreningen i Uppsala
Svenska Celiakiförbundet

uppsala@celiaki.se
www.celiaki.se
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Årsmötet
Årsmötet hölls lördagen den 7 mars på Kungsgatan 62-64 och 20 personer deltog. Mötesordförande
var Mariia Rönström. Föreningen bjöd på lunch, en sallad till var och en och de tillhandahöll våra
behov. Efter årsmötet höll Sofia Antonson en föreläsning för deltagarna om Foodmap, föreläsningen
var mycket uppskattad. Sofia Antonsson deltog senare i vår medlemstidning med ett läsbart
dubbeluppslag till följd av föreläsningen.
Utbildning och möten
Karin Fernström Deltog i Volontärbyråns utbildning för att ”Motivera och behålla frivilliga”.
Laila Ericsson deltog på konferens för förtroendevalda som hölls av Svenska Celiakiförbundet, samt
att hon deltog på en Teamsutbildning för digitala möten som hölls av ABF. Laila deltog även vid
ordförande -och kassörkonferensen som hölls av Svenska Celiakiförbundet.
Lena Samuelson deltog på konferens för förtroendevalda som hölls av ABF, samt att hon deltog på
en Teamsutbildning för digitala möten som hölls av ABF
Susanna Lax deltog på en Teamsutbildning i digitala möten som hölls av ABF
Mariia Rönström deltog vid ordförande -och kassörkonferensen som hölls av Svenska
Celiakiförbundet. Mariia deltog även vid ett extern möte med ABF där man gick igenom möjliga
samarbeten för 2021, vilket resulterade i en bokad utbildning för våra medlemmar i Teams och digitala
möten. Utbildningen blir av den 16 feb 2021.
Information
Tre medlemsblad har getts ut under året, Vårbladet, Sommarbladet och Vinterbladet. Medlemsbladet
år 2020 har gått igenom ett ansiktslyft och har utökats från åtta sidors blad till ett 16 sidor blad.
Bladet innehåller information, berättelser om livet med celiaki, tips på upplevelser och bra
restauranger i länet. Tyvärr har vi inte kunnat bjuda in till så mycket aktiviteter på grund av rådande
ekonomi och pandemi. Bladet skickas ut via mejl till alla medlemmar som uppgivit en mailadress. Det
uppskattar vi verkligen eftersom det spar pengar till föreningen.
Föreningen fick inget kommunbidrag för 2019. Kommunen anser att celiakiföreningen är en
patientförening och därför inte tillhör omsorgsnämndens målgrupp nämligen personer med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning. Förra ordföranden Margareta Mörck, nuvarande ordförande Mariia
Rönström och tidigare kassör Anna Karin Lindroos har ifrågasatt denna tolkning i ett brev till
kommunen. Kommunen har inte återkopplat till föreningen och även avslagit ansökan om bidrag för
2020. Moderata omsorgsgruppen har bidragit med motion till kommunfullmäktige.
Föreningen fick inte sitt beviljade verksamhetsbidrag från Regionen utbetalt under året 2020. Vi har
haft många kontakter med den ekonomiansvarige för Regionens verksamhetsbidrag under året för att
få ett besked. I dec. 2020 fick vi beskedet att pengarna hade fastnat i deras utbetalningssystem och
kommer att betalas ut så fort det tekniska problemet var löst. Regionens verksamhetsbidrag för 2020
utbetalades i januari 2021.

Årets övriga aktiviteter

•
•
•

Årsmöte 7 mars 2020, där en föreläsning av Sofia Antonson, dietist även hölls
Tipsrunda lades upp digitalt på vår hemsida för medlemmen att skriva ut själv
Frågesport lades upp digital på vår hemsida för medlemmen att skriva ut själv.
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Tilläggsbilaga verksamhetsberättelse 2020
Detta år har blivit mycket annorlunda än tidigare år inom vår verksamhet. Både på grund av
Covid-19 pandemin och det uteblivna verksamhetsbidraget från Regionen för år 2020.
Vi har inte kunnat verkställa vår verksamhetsplan för år 2020 på grund av att vi inte har haft den
ekonomi som vi hade budgeterat för år 2020.
Om vi hade fått vårt beviljade bidrag på 38 000 kr från Regionen hade vi kunna haft många av de
planerade aktiviteterna med våra medlemmar trots Covid-19 pandemin och följt
hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.
Nu fick vi ställa in allt och bara fokusera på att klara vår administration och information till våra
medlemmar efter den ekonomi som Föreningen fick hjälp med från Förbundet under detta löpande
år. Föreningen var nära att upplösas på grund av sin dåliga ekonomi.

Undertecknad av Celiakiföreningen i Uppsala läns ordförande:

Mariia Rönström Celiakiföreningen i Uppsala län

