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Organisationsform 

 

Länsföreningen utövar sin verksamhet genom årsmöte, medlemsmöten samt 
styrelsemöten. 

Länsföreningens uppgift är att bistå och informera intoleranta mot Celiaki, DH och/ 
laktos. 

Flera av intoleranserna eller allergierna kan förekomma samtidigt, vilket ytterligare 
förvärrar en redan svår situation. 

Största delen av föreningens medlemmar har celiaki. 

Föreningen ska verka för att på olika sätt stödja medlemmarna genom att bevaka 
medlemmarnas intressen mot myndigheter och företag inom länet samt ha ett bra 
informationsflöde mot moderorganisationen Svenska Celiakiförbundet för att på detta 
vis kunna delge den medicinska forskning som finns på området.  

Vidare vill föreningen skapa förståelse för personer med specialkost genom ökad 
information och kunskap om de olika diagnoserna till allmänheten, restauranger, 
caféer, flyg, tåg samt kommunala och privata näringsställen även kallade offentliga 
måltider. 

Föreningen vill verka för att de offentliga måltiderna, där förskolepersonal, 
dagbarnvårdare, skolmåltidspersonal, kostchefer, hemkunskapslärare, personal inom 
äldrevård m fl utbildas och informeras om våra intoleranser/allergier. 

 

Föreningens mål:  

Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen celiaki. 

Öka kunskapen om och förståelsen för celiaki. 

Stödja forskning med anknytning till celiaki. 

Att vara en aktiv förening i Jönköpings län. 

Att inom och utom förbundet bedriva upplysande och rådgivande verksamhet. 

 

 

Vår Vision 

Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra! 

Inga inskränkningar i liv eller valmöjligheter. 
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Informationsverksamhet 

 

Celiakiföreningen har jobbat vidare med att skapa säker mat för våra medlemmar på 
våra tre sjukhus under det gångna året har projektet fortskridit och vi har lyckats få till 
ett intresse på flera avdelningar, dety har också visat sig att att sjukhusköken kan sin 
sak och lagar bra och säker mat.   

 

Debatten gällande merkostnadsersättning och livmedelsanvisning har i första hand 
handlat om att det är orättvist beroende på vilket län man bor i och även vilken ålder 
man innehar. Region Jönköpingslän har valt ett annat alternativ, de betalar ut ett 
belopp per månad och till barn/ungdom upp till 19 år. 

 

Informations material har skickats ut till sjukhusen runt om i länet samt även delats ut 
på en del caféer samt restauranger. Celiakiföreningen i Jönköpingslän har en egen 
webbsida där träffar och aktiviteter utannonseras, där finns också mängder med 
information från grannlän samt förbundet i stort. Gå gärna in på www.celiaki.se och 
läs senaste nytt. Det finns även massor att läsa i vår medlemstidning Celiaki Forum 
som kommer ut fyra gånger om året samt på vår facebooks sida. 

 

Celiakiföreningen i Jönköpingslän har som mål under kommande år att öka 
kunskapen om och förståelsen för celiaki genom informations- och 
kommunikationsarbete som: 

Föreläsningar 

Sociala medier, hemsidan, facebook samt instagram 

Sammarbeta med andra celikiföreningar i landet 

Samarbeta med producenter och leverantörer av mat fri från gluten och laktos. 

 

Celiakiföreningen i Jönköpingslän har genom ett aktivt verksamhetsår kunnat sprida 
information om vårt handikapp till politiker, myndigheter, medlemmar och allmänhet! 

 

 

Vår verksamhet under år 2020.. 

 

Vi har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten. 

 

http://www.celiaki.se/
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Mars 

Årsmöte den 1 mars på Spira, mitt i Jönköping. Vi, ett 30 tal medlemmar beslutade 
om Celiakiföreningens kommande år ska se ut samt intog en smarrig brunchbuffé 
efter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi kan varmt rekommendera denna brunch 
och maten var helt underbar.  

Vi hann precis avverka vårt årsmöte för att sen inse att många av de planerade 
aktiviteterna som vi hade planerat inte skulle bli av på grund av det berömda 
Coronaviruset som ställde till det över hela världen! Vi har försökt att upprätthålla en 
informationskanal ut till våra medlemmar efter bästa förmåga ändå, men ett konstigt 
år blev det! 

 

Augusti  

Vi gjorde ett försök att ha knytisfika ute i stadsparken, Jönköping men tyvärr blev det 
bara några anmälda så vi valde att ställa in! 

 

 

November 

Jul, Jul strålande JUL… 

 

Årets Julbord! Det är så fantastiskt att vårt julbord är så uppskattat av er medlemmar 
och i år gjorde vi så att dom medlemmar som ville kunde komma och hämta sin 
Jultallrik med smarrig efterrätt, vi blev ändå ett gäng som med god yta i mellan 
borden intog ett gott Julbord på plats på Guvenören, personalen var fantastiska och 
hade sten koll på oss alla och maten var fantastisk god som vanligt!  

 

I slutet av november med lite snö på marken träffades ett gott gäng medlemmar ute 
på Dummemosse för korvgrillning och tipspromenad, mycket uppskattat och trevligt 
och många goda samtal blev det!  

 

 

 

Tack alla härliga medlemmar som gör att det är så roligt att ordna med träffar, 
föreläsningar och Julbord! 
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Styrelsens sammansättning under 2020 har varit som följer 

 

 

Josephine Jansson, Ordförande, medlemsregisteransvarig 

Jimmie Trywall, Kassör 

Nadia Lindborg, Sekreterare  

Clary Jonsson, ledamot 

Stefan Martel, ledamot 

 

 

Celiakiföreningen i Jönköpingsläns styrelse tackar alla medlemmar för det gångna 
året och även Region Jönköpingsläns landsting. 

 

/ Styrelsen 

 

 

Josephine Jansson                        Nadia Lindborg                        Jimmie Trywall                                     

            

          

Ordförande                                    Sekreterare                              Kassör 

 

Clary Jonsson                               Stefan Martel 

 

 

Ledamot                                        Ledamot 
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Verksamhets Plan 2021 

 

Fem protokollförda styrelsemöten under året. 

 

Årsmöte via länk 

  

Ölprovning i Tranås 

 

Föreläsning 

 

Förbundsstämma via länk 

 

Restaurang besök i början av hösten, Idas skola. 

 

Astrid Lindgrens värld med buss 

 

Mat för livet mässan ( Digital?) 

 

Julbord på Guvenören 
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Budget för Celiakiföreningen i Jönköpings län 
verksamhetsåret 2021      

 

Intäkter  

SCF                                                         40 000:- 

Region Jönköpings länslansting           60 000:- 

Anmälningsavgifter                                10 000:- 

                                                                ----------------- 

Summa:                                                   110 000.- 

 

Utgifter 

 

Årsmöte                                                       2 000:-                 

Restaurang besök, Idas skola                  10 000:- 

Föreläsning                                                 3 000:- 

Ölprovning                                                 10 000:-   

Astrid Lindgrens värld                              10 000:-                                                    

Mässa                                                        10 000:- 

Julbord                                                      45 000:-                                                    

Arvoden, 950:-/ ledamot                             4 750:- 

Tryck/ portokostnader                              12 250:- 

Revisionskostnader                                    3 000:- 

                                                                   __________ 

Summa                                                       110 000:-    
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