Verksamhetsberättelse 2020
Celiakiföreningen Dalarna
Vår organisation
Styrelseaktiviteter
Medlemmar
Medlemsaktiviteter
Slutord
Vår organisation
Styrelsen har bestått av:
Monika Matsson, Ordförande
Anne P Ekholm, Kassör
Fia Ottosson, Sekreterare
Maria Danmo, Ledamot
Camilla Stenmark Ledamot
Valberedning: Styrelsen
Webbansvarig: Förbundet & Styrelsen
Styrelseaktiviteter:
6/1 Telefonmöte
30/1 Styrelsemöte
16/2 Inför årsmöte (AU ordförande, kassör, sekreterare)
8/3 Årsmöte
31/3 Styrelsemöte
7/5 Styrelsemöte via Teams
29/6 Styrelsemöte/planering inför utomhusträff i Rättvik,
inga minnesanteckningar fördes.
1/9 Styrelsemöte via Teams
6/10 Styrelsemöte via Teams
17/10 Konferens för förtroendevalda (ordförande och kassör) via länk
15/11 Styrelsemöte och Planeringsdag via Teams
Till det tillkommer mailkonversationer mellan styrelsen i samband med aktiviteters vara eller icke
vara utifrån den vid tiden rådande pandemiläge kontra restriktioner.
Medlemmar
546 medlemmar med en minskning om 63 medlemmar sen 2019.

Under året har föreningen genomfört följande Medlemsaktiviteter:
Det har varit ett speciellt år där vi alla fått lära oss vikten av att tvätta händerna och hålla avstånd.
Detta har även påverkat vår verksamhet med flera inställda aktiviteter. Men trots restriktioner och
krav på avstånd har vi lyckat genomföra några aktiviteter.
Året inleddes med hoppande på Yoump i Borlänge den 26 januari där barn och vuxna hoppade tillsammans för att sedan avsluta aktiviteten med att åka till Romme pizzeria och tillsammans avnjuta
deras goda glutenfria pizzor.
Årsmötet hölls i Borlänge på Abf:s lokal den 8 mars med 8 medlemmar närvarade. Coronan hade
precis anlänt till Sverige vilket kan ha bidragit till det låga deltagandet. Efter mötet bjöds det på
smarrig smörgåstårta från Min Matbutik samt lite hembakat fikabröd vilket intogs tillsammans med
trevliga diskussioner.
Fikaträff i vackra Frostbrunnsdalen genomfördes den 7 juni. Trots pandemi lyckades vi genomföra
denna aktivitet. Fikat serverades utomhus och våra medlemmar kunde njuta av godsakerna, det
vackra vädret och omgivningen samt umgås med andra celiakister på lite lagom distans. Ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter.
En återkommande aktivitet är Bad och pizza vilken lyckades genomföras den 9 november. Bad varvades med en välsmakande pizzabuffé levererad från Romme pizzeria.
Planerade aktiviteter som ej blev genomförda på grund av Corona eller för lågt
deltagarantal:
Bad och pizza den 5/4 blev inställt.
I samband med internationella Celiakidagen planerades för ett besök på Carl Larsson
gården i Sundborn med efterföljande fika. Denna aktivitet ställdes in då det var osäkert om Carl
Larssongården skulle hålla öppet.
Familjedagen i Rättvik ställdes in på grund av för litet deltagarantal.
Gourmetmiddag på Hushagsgymnasiet samt julbordet fick också ställas på grund av restriktioner
och rådande omständigheter i samhället.
Slutord
Vi i styrelsen tackar för det gångna året och alla trevliga möten med medlemmar på de aktiviteter
som trots allt gick att genomföra. Med bidraget från Region Dalarna har vi kunnat genomföra våra
aktiviteter under året.
Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår där förhoppningen är att vi åter kan mötas, umgås och dela
erfarenheter.
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