
1. Verksamhetsberättelse för år 2022 
 
Svenska Celiakiförbundet länsförening Värmland 
 
Styrelsen Svenska Celiakiförbundets länsförening Värmland avger härmed följande berättelse 
över föreningens verksamhet under tiden 1 januari – 31 december 2022. 
 
Allmänt om styrelsen: 
 
Antal medlemmar 
Antalet betalande medlemmar vid årets slut totalt 394 (intoleranta huvudmedlemmar, 
betalande familjemedlemmar och fysiska stödmedlemmar (till exempel släktingar till 
intoleranta huvudmedlemmar)).   
 
Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordförande  Stefan Sjökvist Kil 
 
Kassör  Irene Larsson Karlstad 
 
Sekreterare  Monica Gustafsson Karlstad 
 
Övriga Ledamöter Kristin Karlsson Karlstad 
   
Suppleanter  Helena Eriksson Karlstad 
  Peggy Lööf  Karlstad 
   
Övriga förtroendevalda: 
 
Revisorer  Kai Aregius  Storfors 
  Tommy Svensson Karlstad 
 
Revisorssuppleant: Håkan Jansson Skoghall 
 
Valberedning: Har ej haft någon valberedning 

Representant ABF: Stefan Sjökvist Karlstad 

Representant HSO: Irene Larsson Karlstad 

Produktombud: Styrelsen har ansvaret. 

Studieansvarig: Styrelsen har ansvaret. 

Antal protokollförda styrelsesammanträden 4 stycken. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Styrelsens berättelse 
 
MÅL  
Svenska Celiakiförbundets länsförening Värmlands mål har varit  
att inom länet ta tillvara de personers intressen som är intoleranta/allergiska mot gluten, 
laktos samt de har Dermatitis Herpetiformis (DH), 
att inom länet bedriva upplysande och rådgivande verksamhet, 
att skapa kontakter som kan vara av värde för föreningens medlemmar, 
att inom länet samarbeta med andra organisationer för att förverkliga gemensamma intressen 
att stödja enskild medlem inför myndighet samt genom sammankomster upprätthålla 
personlig kontakt mellan medlemmarna 
 
Styrelsens förhoppning inför kommande verksamhetsår är att skapa en bredare dialog bland 
Celiakiförbundets medlemmar i Värmland.  Då kan styrelsen arbeta utifrån en mer 
medlemsorienterad förslagslista. 
 
Lyckas vi innebär det att styrelsen inte behöver lägga ner tid på att hitta på aktiviteter och när 
den genomförs, deltar inga medlemmar.  Sådant arbete känns inte roligt för styrelsen och 
framför allt visar det på att vi i styrelsen inte själva vet vilka aktiviteter som efterfrågas av  
medlemmarna i länet. 
 
Den nya styrelsen kommer att påbörja detta arbete och vi hoppas att vi tillsammans kommer 
att skapa en aktivare förening. 
 
Styrelsen vill med detta tacka alla gamla och nya medlemmar för det gångna året. 
 
 
3. Beskrivning av genomförd verksamhet 
 
Årsmötet hölls 2021-03-12 på Skogsstyrelsens lokaler här i Karlstad. 
Vi var 5 medlemmar och deras anhöriga som deltog. Efter årsmötet bjöds på kaffe/te och 
landgång som var gluten- och laktosfri. 
 
Under 2022 har vi pga. efterdyningar efter Corona inte haft några aktiviteter för våra 
medlemmar förutom julbord. Vi hoppas kunna komma i gång med fler aktiviteter under 
kommande året. 
 
8 december åt vi årets julbord på Barbros Brygga, Karlstad.  Julbordet var gluten- och 
laktosfritt. Vi var 47 personer, både vuxna och barn deltog.  Som alltid är detta den mest 
besökta aktiviteten vi anordnar under året. Vi avnjöt ett mycket bra och gott julbord, kaffe och 
godis. 
 
Förtroendevald helgen 15–16/10 Skåvsjöholm vår ordförande Stefan Sjökvist deltog. 
 
Träffen för nyvalda förtroendevalda hölls helgen 14–15/5, vår ordförande Stefan Sjökvist 
deltog som förbundets valberedare. 
 
Vår ordförande Stefan Sjökvist är ledamot i förbundets valberedning.  
 



Celiakiförbundet har under året anordnat ett antal webinarier för förtroendevalda där vår 
ordförande Stefan Sjökvist deltagit.  
 
Årets ”Mat för livet mässan” var i år åter fysisk igen (som vi har längtat!) men kommer även 
fortsätta att vara digital via hemsidan. Mellan den 25–26 november, fick vi erbjudanden från 
utställare, det var live-bakning, föreläsningar och tävlingar. Utställarna valde själva utifrån 
sina förutsättningar hur dom deltog på mässan. Nytt för i år var öl provning. Man fick 
möjlighet att testa sex olika sorters öl som presenterades av moderator. Åldersgränsen var 18. 
 
Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med information om träffar mm. 
Vi har även en Facebook sida som vi också försöker uppdatera kontinuerligt. 
 
4. Ekonomisk berättelse  
 
Bokslut, bilaga 1 
Revisorernas berättelse, bilaga 2 
 
 
5. Budgetförslag för nästa år 
 
Budget 2023 bilaga 3 
 
 
Stefan Sjökvist  Irene Larsson 
 
 
Monica Gustafsson  Kristin Karlsson 
 
 
Helena Eriksson                Peggy Lööf  
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