Celiakiföreningen i Uppsala län

Tilläggsbilaga verksamhetsberättelse 2021
År 2021 fortsatte med begränsningar i våra aktiviteter på grund av pandemin läget med Covid-19.
Året har varit turbulent med nytillkomna styrelsemedlemmar och styrelsemedlemmar som sluta
oplanerat. Utifrån dessa premisser har vi genomfört ett bra arbete. Vi har lyckats hålla
medlemsaktiviteter trots att vi befunnit oss mitt i nutidshistoriens största (värsta) pandemi och behövt
anpassa och värdera dessa aktiviteter löpande efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har
påbörjar en digital transformation med första åtgärd att digitalisera vår kommunikation till medlemmar
genom vårt så kallade ”Bladet”. Denna tidigare papperstidning har postats ut till våra medlemmar men
från 2022 kommer det istället kommuniceras genom ett nyhetsbrev.
För 2022 kommer vi att behöva ett nytillskott till styrelsen. 4 av 6 medlemmar har utgående avtal och
till dags dato har vi bara fått in 1 ny intresseanmälan.
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Sammanfattning
Celiakiföreningen i Uppsala län är en förening för personer med celiaki och laktosintolerans.
Föreningen arbetar för att de som är gluten- och laktosintoleranta ska tillföras samma ekonomiska,
sociala och kulturella standard som övriga medborgare. Föreningen bedriver upplysande och
rådgivande verksamhet, skapar och upprätthåller kontakt med läkare, dietister, politiker och andra
personer som kan vara av värde för medlemmarna, upprätthåller den personliga kontakten med
medlemmarna genom att anordna medlemsaktiviteter, samt verkar opinionsbildande i frågor av
intresse för medlemmarna.
Föreningens organisation
Styrelsen för 2021
Fredrik Sjövall (ordförande)
Laila Ericsson (kassör)
Susanna Lax (suppleant)
Karin Fernström (tf vice kassör, Kommunikatör & Ansvarig medlemsregister)
Lena Samuelsson (sekreterare)
Charlotta Wipemo (vice sekreterare)
Vice ordförande & vice kassör
Vakant
Revisorer
Anna Karin Lindroos, vald 2021, 1 år
Margareta Mörck, vald 2021, 1 år
Revisorssuppleant
Vakant
Valberedning
Monika Pearson, vald 2021, 1 år
Lena Renström, vald 2021, 1 år
Medlemsantal 2021-12-31 (2020-12-31)
Antalet huvudmedlemmar 532 (568)
Fysiska stödmedlemmar 1 (2)
Antalet familjemedlemmar 168 (174)
Totalt antal medlemmar 701 (744)
Styrelsesammanträden
Under året har 14 styrelsemöten hållits (varav ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet).
Årsmötet
Årsmötet hölls lördagen den 14 mars 2021 digitalt via Microsoft Teams.
Mötesordförande var Magnus Philipsson då ordinarie ordförande Mariia Rönström hade förhinder.
Utbildning och möten 2021
Fredrik Sjövall & Laila Ericsson deltog på ordförandekonferens i april. Konferensen hölls digitalt pga
pandemin.
Karin Fernström
Charlotte Wipemo deltog på konferens för förtroendevalda som hölls av Svenska Celiakiförbundet.
Lena Samuelson
Susanna Lax
Laila Ericsson

Utbildning i Microsoft Teams för medlemmar hölls den 16 feb 2021.
Information
Fyra (4) medlemsblad har getts ut under året, Vårbladet, Sommarbladet, Höstbladet och Vinterbladet.
Bladet innehåller information, berättelser om livet med celiaki, tips på upplevelser och bra
restauranger i länet.
För 2022 och framåt har vi bestämt att Bladet uteslutande blir digitalt. Detta för att dels anpassa oss till
nutiden som är digital, dels för att det sparar kostnader för föreningen och våra medlemma, dels för att
det kan ge styrelsen bättre insikter och interaktion med våra medlemmar genom analyser och en 2vägs kommunikation.
Tyvärr har vi inte kunnat bjuda in till så mycket aktiviteter på grund av rådande ekonomi och pandemi.
Regionens verksamhetsbidrag för 2020 utbetalades ut i januari 2021.
Årets övriga aktiviteter
• Årsmöte hölls 14 mars 2021 via Microsoft Teams.
• 3st digitala Tipsrundor har aktiverats och medlemmar har bjudits in för sitt deltagande.
• Provsmakning med Sälling planerades men var tvungen att ställas in pga sjukdom.
• Bio för barn; vi bjöd under hösten in medlemmar med barn till en biokväll.
• Bio för vuxna; vi bjöd under hösten in medlemmar för att se den nya Bond-filmen i 4D

på nya biografen på Gränby Köpcentrum.
• Årets sista aktivitet var julbrunch på Sven Dufva. Ca 60 medlemmar och
familjemedlemmar kom till denna mycket uppskattade julbrunch.

