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Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronoberg 2021 
Organisationsnummer: 829501-8793 

Celiakiföreningen i Kronoberg arbetar inom sitt geografiska område för personer med 
sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), för 
personer med laktosintolerans, samt för personer intresserade av dessa diagnoser.  

Föreningen ingår i den rikstäckande intresseorganisationen Svenska Celiakiförbundet och 
ska inom sitt geografiska område bidra i arbetet med att främja Förbundets ändamål. 
Föreningen har till ändamål att påverka samhället så att personer med celiaki 
(glutenintolerans), laktosintolerans, samt hudceliaki, får samma levnadsvillkor och 
funktionsrätt i samhället som andra. Föreningen arbetar bland annat med att: verka 
opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna, bedriva upplysande verksamhet, 
upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, skapa och upprätthålla kontakt 
med hälso- och sjukvården inom sitt område, samverka med andra organisationer i 
gemensamma frågor, stödja medlemmarna bland annat genom att anordna gemensamma 
aktiviteter för alla åldrar. 

Styrelse 

Styrelsen har under året 2021 bestått av: 
Ordförande  

Johanna Hultman 

Sekreterare  

Jenny Yman 

Kassör  

Charlotte Holmström 

Ledamöter  

Kerstin Alriksson 

Pernilla Friberg 

Suppleanter 

Åsa Nilsson 

Eva Elvfing 

Valberedning 

Pernilla Friberg  
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Styrelsesammanträden 

Under året har 4 styrelsemöten hållits.  

Årsmötet 

Årsmötet för 2021 hölls tisdagen den 2 mars via Teams och 7 personer deltog.  
P.g.a. Corona hade vi ett kort och koncist möte.  

Verksamheten 

Året började med konstituerande möte den 10/3 via teams. Vi diskuterade hur styrelsen 
skulle se ut och hur året kunde bli då vi fortfarande var mitt i pandemin, 

Den 4:e mars uppmärksammade vi smålands nationaldag, Fössta tossdagen i mass på 
instagram och detta fångade även förbundet upp vilket bjöd på skratt i hela Sverige. 

10:e maj hade vi styrelsemöte via teams för att gå igenom det som sagt på 
förbundsstämman, träffa vår nya revisor och bolla tankar och idéer inför celiakidagen. 

Till celiakidagen den 16/5 uppmärksammade vi Celiakiloppet och hade även gjort 
tipspromenader där fina priser fanns. Dock inga som anmälde sig. 

Den 14:e september träffades vi i styrelsen på riktigt igen på Welovefood på Grand 
Samarkand och diskuterade hur vi skulle göra nu när restriktionerna upphörde. 

Den 13:e november hade vi planeringsmöte på Iokc och la fram nästa års plan. Vi 
lunchade på härliga smörgåsstubbar från Munges i Öjaby. 

Helgen 20-21 november anordnade Celiakiföreningen i Stockholm tillsammans med 
förbundet ”Mat för livet-mässan”. Den var digital även i år men nu fick vi chansen att ha ett 
öppet hus och bjuda på produkter som medlemmarna sedan kunde köpa online. Vi stod 
utanför ICA Maxi Växjö, som hjälpte oss med bord och el. Under lördagen stod vi utomhus 
och bjöd på pizza, pasta och mer därtill i regn och blåst. Så under söndagen hade vi flyttat 
in i butiken, då hade vi dock ingen el så då bjöd vi på kakor och frasbröd. Många 
diskussioner och några nya medlemmar blev vi.  

Den 22:e november hade vi styrelsemöte via teams för att återkoppla kort om helgen och 
planera klart julbordet. 

11:e december var det äntligen dags för vårt populära julbord på Rådmannen i Alvesta. 
42st glada medlemmar medverkade och fick med sig goodiebags och lotterivinster. 
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Medlemmar 

Medlemsantal 2021-12-21 (2020-12-31)  

Huvudmedlemmar 301 (321) 

Fysiska stödmedlemmar 9 (9) 

Familjemedlemmar 154 (152) 

Totalt antal medlemmar 464 (482) 

Juridiska stödmedlemmar 5 (9) 

Utbildning och möten 

Den 8:e maj medverkade ordförande på förbundsstämman som var digital i år. 

Helgen 16-17 oktober medverkade ordförande på konferensen för förtroendevalda uppe i 
Stockholm. Där diskuterades medlemstapp och hur vi kan få medlemmar att stanna kvar i 
förbundet.  

Kommunikation 

Under året har vi skickat ut tre medlemsblad. Medlemsbladen mejlas till alla medlemmar 
som vi har mejladress till.  

Vi har även kommunicerat våra aktiviteter på vår hemsida på celiaki.se samt via vår 
Facebooksida och instagram.  

Slutord 

Vi i styrelsen vill tacka för 2021, även om vi inte hade några aktiviteter så har ni hängt med 
oss detta tuffa år. Tack för alla fantastiska människor som kom och pratade med oss under 
”Mat för livet-mässan” det märks att vår förening verkligen behövs. 

Styrelsen i sig tar nu nya tag och vi kommer få ta farväl av några viktiga personer i 
styrelsen men även välkomna några nya. 

Nu ser vi fram emot 2022 där vi har mängder av olika aktiviteter planerade och vi hoppas 
att vi får se många medlemmar på dessa. 
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Ort: 

Datum: 

___________________________  ___________________________ 

Ordförande   Sekreterare 

___________________________  ___________________________ 

Kassör    Ledamot 

___________________________  ___________________________ 

Ledamot    Suppleant 

___________________________   

Suppleant  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Årsbokslut 2021, resultaträkning 

Intäkter 2021 2020

Svenska Celiakiförbundet 29 400 23 550

Region Kronoberg 0 0

Medlemsaktivitet 3 360 0

Gåva 0 15 000

Summa intäkter 32 760 38 550
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Kostnader 2021 2020

Medlemsaktivitet 19 256 5 308

Möteskostnader 1 608 2 825

Förbundsmöte 3 500 2 000

Medlemsutskick inkl. Tryck 0 1 410

Reseersättning 315 395

Årsavgift, medlemskap 50 0

Bankkostnader 1 229 900

Övriga kostnader 0 328

Summa kostnader 25 957 13 466

Årets resultat 6 803 25 084



Balansräkning 
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Tillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Bankmedel 161 971 139 639

Summa tillgångar 161 971 139 639

Skulder och 
kapitalbehållning

Leverantörsskulder 18 829 3 300

Kapitalbehållning

IB 210101 136 339 111 255

Årets resultat 6 803 25 084

UB 211231 143 143 136 339

Summa skulder och 
kapitalbehållning

161 971 139 639



Revisionsrapport  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Verksamhetsplan för Celiakiföreningen i Kronoberg 2022 
Organisationsnummer: 829501-8793 

Föreningen har till ändamål att påverka samhället så att personer med celiaki 
(glutenintolerans), laktosintolerans, samt hudceliaki, får samma levnadsvillkor och 
funktionsrätt i samhället som andra. Föreningen arbetar bland annat med att: verka 
opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna, bedriva upplysande verksamhet, 
upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna, skapa och upprätthålla kontakt 
med hälso- och sjukvården inom sitt område, samverka med andra organisationer i 
gemensamma frågor, stödja medlemmarna bland annat genom att anordna gemensamma 
aktiviteter för alla åldrar. 
För att under 2022 kunna uppfylla föreningens syften planeras: 

Opinionsbildning och information 

Vi hoppas komma i kontakt med dietisterna på sjukhusen för att se om dom kan informera 
nydebuterade om att vår förening finns. 
Vi ska även medverka på Celiakiskolan som anordnas för barn och ungdomar som precis 
fått diagnosen.  
Vi ska besöka två restauranger för att se hur dom hanterar glutenfri mat. 

Medlemsaktiviteter 

Detta år kommer vi satsa hårt på aktiviteter för att synas. 
Årsmötet skulle hållas på Estvalls i Alvesta, men blev i sista sekund digitalt via Teams. Vi 
kommer däremot att planera in en träff på Estvalls nu när restriktionerna släppts. 
Vi kommer ha två bakdagar, en per halvår.  
Vi ska undersöka två restauranger för att se hur dom hanterar glutenfri mat tillsammans 
med våra medlemmar.  
Celiakidagen kommer vi spendera hos Baket i Ljungby. 
Utöver årsmötet och celiakidagen kommer vi även att ha en fikaträff för att träffa 
medlemmar och diskutera deras frågor. 
Vi kommer anordna tre resor, High Chaparall, Ullared och Mat för livet i Stockholm. 
Till sist men inte minst kommer vi ha vårat populära julbord på Rådmanen i Alvesta. 

Information/Kommunikation 

Inför årsmötet skickade vi ut inbjudan tillsammans med vilka aktiviteter vi kommer göra 
under året. Vi förmedlade även att mer info kommer att komma via mail och våra sociala 
medier och har man inte lämnat sin mailadress är det hög tid för detta nu. Om man mot 
förmodan inte har möjlighet till detta ska man höra av sig till Ordförande för mer info. 
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Medlemsvärvning 

Vi kommer besöka Celiakiskolan på Växjö lasarett för att informera om oss och vilka 
rättigheter vi har i samhället. På denna skola är det barn och ungdomar som blivit 
nydiagnostiserade som träffas och diskuterar livet med celiaki. Vi ska prata om 
familjemedlemskap under våra aktiviteter för att få med oss hela familjerna till vår förening. 

Styrelsearbetet 

Styrelsen kommer skicka iväg representanter till nyvalda konferensen och även 
förtroendevalda konferensen i Stockholm. 
I november kommer vi ha ett planeringsmöte där 2023 ska planeras in i detalj. 
I och med att vi hade ett planeringsmöte 2021 så ligger planen för hur året ska se ut. 
Därmed kommer vi ha små möten för att stämma av hur vi ligger till allt eftersom. 
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Budget 2022 för Celiakiföreningen i Kronobergs län 

Intäkter   2022 

Svenska Celiakiförbundet 31 000kr 
Medlemsaktiviteter  23 250kr 
Bidrag Region Kronoberg 46 800kr 
  
Summa intäkter  101 050kr 

Kostnader   2022 

Medlemsaktivteter  95 500kr 
Möteskostnader   5 000kr 
Förbundsmöte   3 500kr 
Medlemsutskick inkl tryck  5 000kr 
Reseersättning   2 000kr 
Bankkostnader      900kr 
Medlemsrekrytering   1 500kr 

Summa kostnader  113 400kr 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Valberedningens förslag, Celiakiföreningens Årsmöte-2022 

5st: 1st ordförande, 3st ledamöter, 1st suppleant


OMVAL	 Ledamot	 	 	 	 Charlotte Holmqvist		 2år


	 	 Ledamot	 	 Fyllnadsval	 Marcus Olsson	 	 1år


	 	 Suppleant	 	 	 	 Eva Elfving	 	 	 1år


KVARSTÅR	 Ordförande	 	 	 	 Johanna Hultman 	 	 1år


	 	 Ledamot	 	 	 	 Pernilla Friberg	 	 1år





REVISORER 
OMVAL ORDINARIE	 	 	 	 Mona Fuhr Unger	 	 1år


	 	 	 	 	 	 	 Jenny Yman	 	 	 1år


OMVAL ERSÄTTARE	 	 	 	 Annika Salo	 	 	 1år


VALBEREDNING 

Styrelsen	 	 	 	 	 	 Pernilla sammankallande
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