
Till medlemmar

Styrelsen tackar alla nya och gamla medlemmar för 2021 och önskar er alla ett fortsatt 

trevligt 2022.

Vi vill passa på att hälsa nya medlemmar varmt välkomna till föreningen med förhoppning 

om att vi framöver kan ses på olika aktiviteter.

Det har varit en tuff tid fram till idag och vi har alla drabbats på något vis, vilket även har 

satt sina spår för oss i Celiakiföreningen. Med nya tag och blicken framåt så jobbar vi 

vidare. 

Genomförda aktiviteter

Ett årsmötet som genomfördes digitalt i mars, framkom att Camilla Stenmark klev av sitt 

styrelseuppdrag. Vi tackar henne för sitt stora engagemang i föreningen. 

Vi vill också välkomna Ulla Nyman Gustafsson som vår nya sekreterare samt Anna-Maria 

Holmström som ledamot av styrelsen. 

Kommande aktiviteter

Söndag den 22 maj planerar vi att fira Celaikidagen, som egentligen firas den 16 maj, 

då 16 maj är en måndag valde vi att förlägga det till kommande söndag istället. 

Vi kommer träffas i Falun klockan 14:00 vid ABF-lokalen på Stigaregatan 7, det kommer 

bjudas på bakverk från HilmaS Glutenfritt – utan att det märks.

Celiakiföreningen Dalarna bjuder sina medlemmar på aktiviteten, för icke medlemmar 

kostar det 175 kr. Mer information om aktiviteten finns i medlemsutskick via mail samt på 

hemsida och Facebook.

Från medlemmar

Har ni något ni vill dela med er av till andra medlemmar, så som ett gott recept, en fråga 

eller ett bra mat/fika ställe, är ni välkomna att mejla på dalarna@celiaki.se så lägger vi ut i 

mån om plats.
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Vår förening har även en Facebook-sida där ni kan dela stort och smått, recept

som viktiga nyheter för oss med celiaki.

Information

Våra två revisorer i styrelsen lämnade sina uppdrag vid årsmötet. Därför söker vi 

medlemmar som kan tänka sig ställa upp som revisor. Vi söker även medlemmar som vill 

ingå i valberedningen.

Är du intresserad eller tror någon skulle passa som revisor eller valberedning så maila 

namn och kontaktuppgifter till dalarna@celiaki.se så tar vi kontakt med dig eller personen 

ni har rekommenderat.

Finns det intresse från nya eller gamla medlemmar att anordna aktiviteter, har ni förslag på

aktiviteter eller  har ni några andra frågor eller funderingar hör gärna av er till 

dalarna@celiaki.se 

Vi har även hemsida med lite information. Dalarnas län - Celiakiförbundet Celiakiförbundet 

Med vänliga hälsningar styrelsen Celiakiföreningen Dalarna 

Monika, Anne, Ulla, Anna-Maria och Maria
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