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Verksamhetsberättelse för Sjuhäradsbygdens Celiakiförening 2022 
 
Sjuhäradsbygdens Celiakiförening 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. 
 
 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 

Ordförande   Marianne Ståhlbrand 
Kassör   Maria Stenberg 
Sekreterare/IT  Minna Pettersson 
Ledamöter   Fredrika Thornander 

Jessika Abrahamsson 
Revisorer   Bertil Tunje 

Lise-Lotte Nordlund 
 
 
 

Styrelsen har under 2022 haft 4 protokollförda styrelsemöten. 
Årsmöte hölls 20220503 via Zoom (web). 15 medlemmar närvarade (styrelsen 
inräknad). Alla närvarande fick ett presentkort att lösa in på Simple Café. 
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Aktiviteter:        Deltagarantal: 
 

 Fikaträff semlor på City 2022-02-22   23 
 Frukost träff på Scandic 2022-03-20   53 
 Fikaträff Torgstallet i Ulricehamn 2022-03-31  20 
 Afternoon Tea i Hofsnäs 2022-04-09   50 
 Fikaträff på Press Divine 2022-04-28   25 
 Mat på Favvo 2022-05-16     64 
 Kulla gårdens glutenfria bageri i Veddige 2022-05-21 20 
 Djurparken i Borås 2022-05-22    20 
 Glassträff Orangeriet stadsparken i Borås 2022-06-13 23 
 Fikaträff på Bastakvarn i Blidsberg 2022-08-10  18 
 Fikaträff på Pausa i Knalleland 2022-08-30   13 
 ICA Maxi fikaträff 2022-10-20    16 
 Produktprovning (Mat & livet mässan) 2022-11-28  22 
 Fikaträff på Press Divine 2022-12-20   28 

 
 

Medlemstal (bidragsberättigade): 
  

20221231  20211231  20201231 
Sjuhärad   497  500   507 
VG    3463  3552   3679 
SCF    17675  17728  18726 

 
 
Utbildning & möten: 
 
Del av Sjuhärads-styrelsen deltog vid VG's årsmöte (Zoom) 20220312. 
Minna och Fredrika deltog vid länsträffarna i Göteborg 20220312 samt 20220924. 
Marianne och Maria deltog vid Ordförande & kassörträff Stockholm 20221015/16. 
 
Minna deltog vid ordförande & kassörträff Stockholm 20221015/16, på uppdrag av VG. 
 
Minna har under året varit med på 6 st webinarier/utbildning angående hemsida, 
Cardskipper samt FB.  
 
Marianne har under året deltagit på 4 st webinarium samt digitala ordförande konferanser.  
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Kommunikation: 
 
Vi kommunicerar alla våra aktiviteter via hemsida celiaki.se, Facebook samt Cardskipper. Vi 
föredrar att ni anmäler er via den länk som finns med vid aktiviteten. 
 
 
Slutord: 
 
2022 var mer ett normalt år efter pandemin och vi har haft många uppskattade aktiviteter. 
Vi ser fram emot att träffa er igen under 2023. 
 
 
Vi tackar för förtroendet under 2022. 
 
Borås 20230212 
 
Styrelsen för Sjuhäradsbygdens celiakiförening: 
 
 
 
____________________________________ _____________________________________ 
Minna Pettersson, sekreterare/IT   Marianne Ståhlbrand, ordförande 
 
 
 
____________________________________ _____________________________________ 
Maria Stenberg, kassör    Fredrika Thornander, ledamot 
 
 
 
____________________________________ 
Jessika Abrahamsson, ledamot 


