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MOTION 1 
MAXTAK AV MEDLEMSAVGIFT OCH FAMILJEMEDLEMSKAP SAMT 
REDUCERAD AVGIFT VID FÖRÄLDRARLEDIGHET OCH FÖR BARN 
: 
 
 
I dagsläget går det på grund av tekniska svårigheter inte att lösa maxtak för 
avgift för familj, men förbundsstyrelsen tycker att förslaget är intressant. 
Det är omöjligt att göra en reducerad medlemsavgift baserad på förändrade 
inkomster. Celiakiförbundet varken kan eller får kontrollera enskild medlems 
ekonomiska situation. Alltså har vi inga möjligheter att på ett rättvis sätt 
reducera avgiften baserad på medlemmens inkomst. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: 
 
-att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna till maxtak för 
familj för framtiden. 
 
-att i övrigt avslå motionen. 
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MOTION NR 1 
________________________________________________________________
MOTION ANGÅENDE MAXTAK AV MEDLEMSAVGIFT OCH 
FAMILJEMEDLEMSKAP SAMT REDUCERAD AVGIFT VID 
FÖRÄLDRARLEDIGHET OCH FÖR BARN 
 
 
När man går hemma och är föräldraledig är ekonomin ansträngd men även vid 
många familjemedlemmar: 
 
Med många familjemedlemmar blir avgiften totalt för hela familjen mycket stor. 
 
Jag föreslår att det bör finnas ett maxtak per familj, säg efter 5 personer eller 4 
personer så betalar man inget för resten av sina familjemedlemmar som 
överstiger 4/5personer 
 
Jag föreslår även att reducerad avgift för medlemskap för föräldrar lediga och 
för barn eller då för hela familjen för att underlätta ekonomiskt.  
 
26/10 2020 Älmeboda  
 
Med vänlig hälsning,  
Ewa Johansson  
Älmeboda  
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MOTION 2 
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION 2 ANGÅENDE SCF:S 
HEMSIDA OCH FÖRENINGARNAS HEMSIDA: 
 
 
Förbundsstyrelsen håller med om att hemsidan är varje förenings ansikte utåt 
och att det är viktigt att hemsidan är korrekt och aktuell. Då varje förening är en 
juridisk person, är varje förening ansvarig för sin hemsida.  
 
Vi uppmuntrar med jämna mellanrum föreningarna till att uppdatera sina 
hemsidor. Det finns instruktioner för hur hemsidan uppdateras på 
förtroendevaldasidan https://celiakifortroendevald.se/verktyg-och-
inlogg/foreningens-hemsida/  Förbundskansliet är sedan tidigare, behjälpliga om 
ni behöver hjälp med uppdatering. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: 
 
-Att motionen anses besvarad. 
 
  

https://celiakifortroendevald.se/verktyg-och-inlogg/foreningens-hemsida/
https://celiakifortroendevald.se/verktyg-och-inlogg/foreningens-hemsida/
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MOTION NR 2 
________________________________________________________________
Motion angående SCF.s hemsida och föreningars hemsida 
 
 
Kalix 2020-01-31 
 

Motion angående SCF hemsida och föreningars hemsida. 
 

Det är viktigt både för SCF och dess föreningar att den information som finns på 
respektive förenings hemsida är korrekt och framför allt aktuell. 
Hemsidorna är vårt ansikte utåt på Internet. Till hemsidan vänder man sig när 
man vill ha information. I dagsläget är det mycket gamla datum och flera års 
inaktuell information som finns där.  
Detta ger inte ett seriöst intryck för den som besöker sidan. 
 
 
Förslag på beslut: 
 
Att, det måste åligga SCF att kontrollera och ansvara för att föreningarnas 
hemsidor uppdateras.  
 
Att, verksamhets utvecklaren som ska vara behjälplig till föreningarna. ska vara 
den som ansvarar för och informerar föreningarna och vid behov hjälper dem att 
uppdatera sin hemsida. 
 
 
 
Celiakiföreningen Norrbotten 
 
 
Gull-Britt Granbom/Styrelsen 
 
 
 
 


