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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 Celiakiföreningen 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 en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation som är fristående och oberoende gentemot producenter och 
myndigheter. Föreningens organisationsnummer är 802016-4003. 
 

FÖRTROENDEVALDA  

Styrelsen 2020-03-12 – 2021-03-09. 

Ordförande: Hans Glifberg    Fyllnadsval – 1 år 
Kassör: Katarina Verbeet    Nyval 2 år  
Sekreterare: Ulrika Magnusson   Kvarstår 1 år  
Ledamot: Sanna Kinnander Karlberg   Fyllnadsval 1 år 
Ledamot: Ulrika Åkesson   Nyval 2 år 
Ledamot: Thomas Andersson   Nyval 2 år 
 

Styrelsearvode 

Årsmötet 2020 beslöt att styrelse ska ha arvode, 8/12 har utbetalts i januari, resten betalas ut 
efter årsmötet. Styrelsearvodet kan totalt högsta uppgå till 73 000 kr. 

Inga suppleanter 
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VALBEREDNING 

Styrelsen agerar som valberedning. 

REVISORER 2019 

Förtroendevald revisor  Maria Fälth 
Auktoriserad revisor  Johan Andersson, Grant Thornton 
 
 
ANSTÄLLDA 
 

Föreningen har haft en anställd under första halvåret. Virginia Küst avslutade sin anställning 

2020-07-10. Resten av året har styrelsen hanterat de uppgifter som funnits. På grund av 

pandemin har det varit väldigt låg aktivitet i föreningen varför det har bedömts att någon ny 

resurs inte har behövts under 2020.  

 

SAMMANKOMSTER 

Årsmöte 2020 

Årsmöte hölls den 11 mars 2020 på Funktionsrätts lokaler i Sundbyberg, Landsvägen 50 A. 

• Till mötesordförande valdes Maria Fälth 
• Till mötessekreterare valdes Katarina Verbeet 

• Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Karl-Gustav Bjurlemyr och Kenneth 
Andersson. 

• Antal röstberättigade medlemmar vid årsmötets start var 18 deltagare 
 

VERKSAMHETEN I SIFFROR 

Föreningen hade vid åretsslut 3 667 betalande medlemmar 
Föreningen genomförde 4 medlemsaktiviteter. 
Föreningen omsatte 767 tkr 
Föreningen hade 10 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 

20-12-31 2.834 39 735 59 3.667 - 460 -11,1 

 

I år har vi ett stort medlemstapp – 460 st per 2020-12-31 jämfört med 2019. Skälet till att vi 

tappar så mycket får tillskrivas pandemin. Vi kunde inte hålla de aktiviteter som var 

planerade och Mat för livet blev digitalt istället. Mat för livet har visat sig vara en ypperlig 

medlemsvärvning. Medlemsrekrytering kommer att vara den viktigaste aktiviteten under 

kommande år och en handlingsplan för medlemsvärvning kommer att tas fram. 
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ÅRET SOM GÅTT 

Allmänt 
Nästan hela 2020 har präglats av covid-19. Vi klarade av att hålla årsmötet sen stängde i 
princip hela landet ner och alla planerade aktiviteter ställdes in, även den fysiska Mat för 
livet.   
 
Förbundet 
Föreningen och förbundet har haft regelbunden kontakt och samarbetet har förbättrats 
ytterligare, vilket främjar utvecklingsarbetet. På förtroendevaldas konferens deltog både 
ordföranden och kassörer. På konferensen för nya ledamöter deltog tre ledamöter från 
föreningen. Samarbetet om Mat För Livet har framgångsrikt fördjupats under året. 

Internationella Celiakidagen 16 maj. 
Föreningens medlemmar erbjöds rabatter på flera caféer som har glutenfria produkter.  

Kontakter & påverkansarbete 
Begränsad verksamhet 2020 men tillsammans med förbundets ombudsman Linus Engqvist 
Richert har vi stoppat försämring av subvention av glutenfria livsmedel för barn 0-15 år som 
regionen ville införa. 

Järvaveckan 
Inställt 2020 

Öppet hus 
Inställt 2020 

Webinar 
För första gången inom celiakivärlden i Sverige arrangerade vi ett webinar tillsammans med 
förbundets ombudsman Linus Engqvist Richert. Webinariet var en frågestund om celiaki. 
Antalet anmälda deltagare var över 100 personer. Omdömet efteråt var bara positivt så detta 
kommer vi att vidareutveckla. Webinariet finns på Youtube.  
 
Mat för livet (MLF) 
Årets fysiska mässa blev inställd på grund av pandemin. Istället valde vi att tillsammans med 
förbundet och övriga föreningar i Sverige ordnades en rikstäckande digital mässa. En 
hemsida för Mat för livet utvecklades för att ha möjlighet för att länka till utställare, ha event 
och information. 
 
Antalet utställare var 17 att jämföra med 2019 då det var 40. 
Mässan var öppen från kl 09.00 21 november till 22.00 den 29 november, vilket är väsentligt 
längre än de 2 dagar som den fysiska mässan normalt har varit öppen. 
 
Responsen var god, inte lika bra som när vi har den normala mässan, men bra med tanke på 
omständigheterna. Vi hade besökare från Ystad i syd till Haparanda i norr. Mässan fick ett 
betyg på 3,6 på en 5 gradig skala. Det finns dock förbättringspotential för framtiden. 
 
Besökare & utställare vill att vi 2021 arrangerar en mässa som både är digital & fysisk. 
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Guldaxet och Årets utställare 

• Guldaxet röstades fram av våra medlemmar och det blev Glutenpodden. De fick den 
utmärkelse som årligen delats ut sedan 1991 till en person, företag eller verksamhet 
som gör livet lättare och bättre för föreningens medlemmar. 
 
Glutenpodden är en prisbelönad podd som produceras av Anna Westman 
Swantesson på contentbyrån Make Your Mark på uppdrag av Svenska 
Celiakiförbundet. I podden diskuterar glutenintoleranta foodien Smilla Luuk och 
Svenska Celiakiförbundets ombudsman och celiakiexpert Linus Engqvist 
Richert allt som rör livet med celiaki. 
 
Motiveringen lyder:  
Glutenpodden sprider kunskap om celiaki på ett modernt och lättsamt sätt och gör 
kunskapen tillgänglig för alla.  

 

• Årets utställare röstades fram av besökarna och det blev Schär. Schär har i över 35 
år dedikerat sig åt glutenfri njutning för glada stunder i livet. Schär forskar, utvecklar 
och producerar högkvalitativa, glutenfria produkter från näringsrika och naturligt 
glutenfria ingredienser för en balanserad kosthållning.  

 

Kommunikation med medlemmarna 
Regelbunden kommunikation sker idag digitalt dvs med e-post, hemsida, Facebook, 
Instagram med mera.  
 
Medlemsaktiviteter under året: 
 

 

FRAMTID 

Nystart 
Under 2021 kommer vi att göra en ”nystart” när pandemin gör det möjligt. I maj kommer en 
ny resurs att anställas (Sanna Kinnander Karlberg, ledamot i styrelsen). Sanna kommer 
främst att arbeta med Mat för livet och den digitala satsningen som styrelsen anser vara 
nödvändig. Men även traditionella träffar samt påverkansarbete kommer att ingå i 
arbetsuppgifterna. 

Mat för livet kommer att tillsammans med förbundet utvecklas till att vara både en fysisk 
som digital mässa.  

Medlemsrekrytering kommer att vara en prioriterad aktivitet under 2021. En handlingsplan 
kommer att arbetas fram för att stoppa medlemstappet. Förhoppningsvis kan vi öka antalet 
medlemmar. Det är styrelsens uppfattning att en nyckel är närvaron på de digitala medierna. 

Intressepolitisk påverkan är en annan viktig prioritering. Lyfta fram vad vi kan hjälpa våra 
medlemmar med, se ovan den stoppade höjningen av subventionen till barn 0-15 år.  

Datum Aktivitet Vad 

2020-03-11 Årsmöte Funktionsrätts lokaler i Sundbyberg, Landsvägen 50 A 

2020-05-16 Celiakidagen Föreningens medlemmar erbjöds rabatter på flera caféer 
som har glutenfria produkter.  

2020-11-12 Webinar Webinarie med Linus Engqvist Richert, Frågestund om 
Celiaki. 

2020-11-21--29 MFL Digital Mat för livet mässa. 

https://makeyourmark.se/
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SLUTORD 

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

 

 

 

Stockholm 2021-02-18 

 

 

 

Ordförande Hans Glifberg   Kassör Katarina Verbeet 

 

 

 

Sekreterare Ulrika Magnusson  Ledamot Sanna Kinnander Karlberg 

 

 

 

Ledamot Ulrika Åkesson   Ledamot Thomas Andersson 


