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RAMPROGRAM 

2021-05-08 
 
 
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.  



 
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 



 

OMBUDSLISTA FÖRBUNDSSTÄMMA 2021 
Enligt medlemsantal 2020-12-31 

 
 
 

Celiakiförening Antal 
ombud 

Celiakiföreningen i Blekinge 2 

Celiakiföreningen i Bohuslän-Dal 2 

Celiakiföreningen i Dalarna 2 

Celiakiföreningen i Göteborg 3 

Celiakiföreningen i Halland 2 

Celiakiföreningen i Jämtland 2 

Celiakiföreningen i Jönköping 2 

Celiakiföreningen i Kalmar 2 

Celiakiföreningen i Kronoberg 2 

Celiakiföreningen i Norrbotten 2 

Celiakiföreningen i Sjuhäradsbygden 2 

Celiakiföreningen i Skaraborg 2 

Celiakiföreningen i Skåne 4 

Celiakiföreningen i Stockholm 5 

Celiakiföreningen i Södermanland 2 

Celiakiföreningen i Uppsala 2 

Celiakiföreningen i Värmland 2 

Celiakiföreningen i Västerbotten 2 

Celiakiföreningen i Västmanland 2 

Celiakiföreningen i Östergötland 3 

SCUF 4 

Totalt: 52 



VÅRA VÄRDEORD  
 

Engagemang 

Vi brinner för samma sak. 

Vårt intresse är genuint, eftersom vi alla har personliga erfarenheter. 

Att kunna göra skillnad skapar en vilja som gör oss aktiva och 
målmedvetna, i arbetet med att hitta ett botemedel och verka för samma 
levnadsvillkor som friska. 

Vi tar oss an uppgifter med genuint intresse och ansvaret att genomföra 
det vi vill uppnå. Eftersom vårt arbete är utvecklande både för oss själva 
och för andra, är glädje och hög aktivitet en del av vår kultur. 

Respekt 

Vi tror på ärlighet och transparens. 

Vi känner förtroende för varandra. Våra möten präglas av ödmjukhet och 
lyhördhet. Dörren står alltid öppen för den som vill bidra. Det skapar en 
öppenhet, där vi lyssnar på varandra. Vi delar gärna med oss av idéer och 
kunskap. Och vi unnar och hjälper varandra att lyckas, efter som det är en 
inspirationskälla för oss alla. 

Gemenskap 

Här finns samhörigheten och vi-känslan. 

Här finns skratten, förståelsen och receptet på livskvalitet. Här råder stor 
generositet, där min kunskap gärna får bli din. Och där min vän, gärna får 
blir din. Vi möter varandra med värme, trygghet och vilja. 

Kompetens 

Vår kunskap förändrar människors liv. Vi besitter stor kunskap och vår 
uppgift är att sprida den. Det gör vi genom information, kommunikation, 
politisk påverkan, utbildning och stimulans av forskning. 


