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Verksamhetsplan för Sjuhäradsbygdens Celiakiförening 2023 
 
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 i 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 2023 kunna uppfylla föreningens syften planeras: 
 
Opinionsbildning och information: 
 
Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i regionen och försöker vara med att påverka 
genom att synas som förbund på olika restauranger, caféer, butiker, skolor men också ha 
kontakt med politiker dietister och läkare. Våra fikaträffar är ett led i att öka kunskapen 
bland personal på caféer.  
 
Medlemsaktiviter: 
 
Föreningen kommer fortsätta med våra fikaträffar, även restaurangträffar som syftar till att 
se vad caféer och restauranger har att erbjuda när det gäller specialkost detta för att öka 
kunskapen bland personal som arbetar på dessa ställen. Vidare har vi också startat ett 
Instagramkonto där medlemmarna kan få tips på olika restauranger, caféer och produkter 
som har testats av styrelsen men också av medlemmarna på olika medlemsträffar.  
 
Celiakidagen kommer att uppmärksamma med att bjuda medlemmarna på glutenfri pasta 
på Restaurang Benne. Det kommer också genomföras minst en familjeaktivitet. 

 
Information/Kommunikation: 
 
Informationen sker via sociala medier, hemsidan och Cardskipper. Det går att via mail eller 
telefon få ta på oss i styrelsen för exempelvis stöd och samtal. 
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Medlemsvärvning: 
 
Medlemsantalet fortsätter att minska i hela Sverige, även här i Sjuhärads förening men vi 
har aktivt arbetat med att få in nya medlemmar och framför allt nya familjemedlemmar. 
Detta genom att vara en aktiv förening med mycket träffar samt att vi syns i sociala medier 
samt att vi har deltagit på mässor. Vi uppmanar även våra medlemmar att delta i detta 
arbete, hjälpa till att tipsa folk runt omkring om vår förening och på så sätt hoppas vi att få 
nya medlemmar. 
 
Styrelsearbetet: 
 
Några i styrelsen kommer att delta på Årsstämman i maj 2023. En eller flera försöker också 
delta på de olika Webbinarien med utbildningar som det Centrala förbundet erbjuder. Det 
kan också vara att delta på mässor och andra typer av utbildningar för att hålla oss 
uppdaterade.  
 
Organisationsnummer: 802459-4303 


