
 

 
 
Svenska Celiakiförbundet                                                                                       
Blekingegatan 28  E-post: info@celiaki.se 
118 56 Stockholm   www.celiaki.se 

    Stockholm 2021-03-01 

 

Till Celiakiföreningar, valberedning, revisorer och Svenska Celiakiungdomsförbundet 

 

Kallelse till Svenska Celiakiförbundets 
förbundsstämma 8 maj 2021 
 
 
Starttid:  lördag 8 maj klockan 10.00 
Beräknat avslut: lördag 8 maj klockan 14.00 

Plats: Stämman hålls digitalt via Easymeet Länk till mötet skickas ut efter sista 
anmälningsdag. 

Välkommen att logga in i Easymeet från klockan 09.00. Se till att vara inloggad i god 
tid innan 10.00 

OBS! Varje ombud måste vara inloggad i Easymeet för att kunna rösta. Det går inte att 
sitta två personer tillsammans framför en dator i och med att inloggningen är personlig 
och bland annat knuten till röstningen. Vi rekommenderar att var och en sitter i en 
egen lokal, bland annat på grund av rundgång. 

 

Preliminärt program:  

10.00-10.20 Inledning förbundsordförande Bengt Fasth 

10.20-11.00 Förbundsstämman inleds. Punkt 1–6 i dagordningen. 

11.00-11.10 Paus 

11.10-12.00 Förbundsstämman fortsätter. Punkt 7–10 i dagordningen. 

12.00-12.30 Lunchpaus 

12.30-13.15 Förbundsstämman fortsätter, Punkt 11–16 i dagordningen. 

13.15-13.30 Paus 

13.30-14.00 Förbundsstämman fortsätter, Punkt 17–23 i dagordningen.  
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Förslag till dagordning: 

1) Förbundsstämmans öppnande 
 

2) Val av stämmofunktionärer 
a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två protokollsjusterare tillika rösträknare 

 
3) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

 
4) Fråga om förbundsstämman blivit behörigen utlyst 

 
5) Antagande av dagordning 

 
6) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de senaste två åren 

 
7) Framläggande av årsredovisningar för de senaste två åren 

 
8) Revisorernas berättelser för de senaste två åren 

 
9) Fastställande av årsredovisningarnas resultat- och balansräkningar 

 
10) Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de senaste två åren 

 
11) Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen och valberedningen 

 
12) Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

 
13) Fastställande av medlemsavgift till Svenska Celiakiförbundet 

 
14) Fastställande av medlemsavgift till Celiakiföreningar 

 
15) Motioner 

 
16) Framlagda förslag från förbundsstyrelsen, revisorerna, generalsekreteraren eller 

valberedningen 
 

17) Fastställande av förbundsstyrelsens verksamhetsplan och finansieringsplan för 
tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma 
 

18) Val av förbundsstyrelse och dess ordförande 
 

19) Val av två (2) revisorer, med eller utan suppleanter 
 

20) Fastställande av instruktion för valberedning 
 

21) Val av valberedning 
 

22) Övriga frågor 
 

23) Förbundsstämmans avslutande 
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Förbundsstyrelsens förslag till förbundsstämman 

1. Förslag : §10 – stadgeändring vid 2/3 majoritet vid en stämma  
2. Förslag om stadgeändring kopplat till beslut om verksamhetsplan. 
3. Uppdelning av förbundet övergripande verksamhet på kärnverksamhet, 

affärsverksamhet, celiakifonden. 
4. Rullande medlemskap. 
5. Finansieringsplan för 2022 och 2023. 

Anmälan 
 
SCUF får utse fyra (4) ombud till stämman och varje Celiakiförening två (2). För varje 
påbörjat 1000-tal medlemmar respektive Celiakiförening hade den sista december 
året före förbundsstämman utöver de första 1 000 medlemmarna får den 
Celiakiföreningen utse ytterligare ett (1) ombud med en (1) röst vardera på 
förbundsstämman. 

Sista anmälningsdag är 3 april. Anmälan görs på anmälningsformuläret på sidan som 
beskrivs i nästa stycke. 

På https://www.celiaki.se/forbundsstamma-2021/ hittar ni anmälningsformulär, motioner 
och annan information om stämman. Sidan uppdateras löpande. Stämmohandlingarna 
kommer att läggas upp på sidan senast 10 april. 

Välkomna till förbundsstämman 2021! 
 

 
 
Bengt Fasth 
Förbundsordförande 
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