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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2015–2016 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 
I Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, möts vi barn och unga med celiaki 
mellan 0-29 år. Den nationella organisationen består av över 7500 medlemmar, 
förbundsårsmötet, förbundsstyrelsen, medlemsföreninga, valberedningen samt 
revisorerna. Organisationen består just nu även av ett kansli med 3 anställda. 
 
SCUF är en mötesplats där vi strävar efter att ge våra medlemmar verktyg för att 
påverka sin situation, samt stärka sig i olika sammanhang. SCUF arbetar med att 
skapa opinion och kunskapsspridning samt skapa sociala mötesplatser för våra 
medlemmar.  

Medlemshantering 
SCUF arbetar kontinuerligt för att rekrytera och engagera medlemmar för att 
utveckla verksamheten samt vara en stark aktör för barn och unga med celiaki. 
Under verksamhetsåret 2015-2016 har fokus lagts på att skapa engagemang hos 
befintliga medlemmar genom att sänka trösklarna för engagemang och stötta 
medlemsföreningarna i deras arbete.  
 
Under 2015-2016 har SCUF: 
Stöttat medlemsföreningar i deras medlemsrekrytering genom att sprida 
information om dess aktiviteter i nationella nyhetsbrev samt kontinuerligt under året 
uppmuntrat till lokalt engagemang både på hemsidan samt i sociala medier.  
 
Anställt en Förenings- och lägerkoordinator för att stötta medlemsföreningarna i 
deras arbete. Tjänsten arbetar både med att stärka SCUF:s befintliga 
medlemsföreningar samt att nya medlemsföreningar ska skapas.   
 
Skrivit och lagt upp föreningsmallar för att underlätta föreningsarbetet på 
förbundets hemsida. Dessa ska hjälpa och underlätta arbetet för förtroendevalda 
inom SCUF och medlemmar som är intresserade av att engagera sig och starta en 
ny medlemsförening.  
 
Fortsatt utdelningen av utmärkelsen ”Årets medlem”, vilken syftar till att 
uppmärksamma en eller flera medlemmar som gjort något utöver det vanliga för 
SCUF. Årets medlem 2015 tilldelades Eva Wilhelmsson för hennes mångåriga och 
mångsidiga engagemang. 
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Mångfald 
SCUF utgör sig för att vara en organisation som välkomnar alla och för att vara det 
måste vi arbeta aktivt med inkludering. Under verksamhetsåret har förbundet 
arbetet med inkludering och mångfald på ett flertal olika sätt. Ett sätt har varit att vi 
fortsatt arbetet med att förbättra hemsidan och den har gjorts mer enhetlig och 
lättnavigerad för maximal åtkomlighet för användarna 
 
En handlingsplan för mångfald har tagits fram och ett mångfaldsombud har utsetts 
inom förbundsstyrelsen samt på kansliet. Handlingsplanen berör alla delar av 
förbundets verksamhet och sätter riktlinjer vid exempelvis förbundets rekrytering. 
Som en del av arbetet kring mångfald har en utvärderingsguide har tagits fram för 
att säkerställa att mångfald är en del av de utvärderingar som förbundet genomför.  
 
För att inspireras i mångfaldsarbetet och bli ännu bättre på inkludering deltog 
personal från kansliet på PSFUNK15, ett möte mellan public service-bolag och 
funktionshindrade, med många seminarier om mångfald och inkludering, samt på 
matsalongens utbildning i mångfaldsarbete.  

Utbildning 
I SCUF har medlemmar möjlighet att delta i utbildningar som ger en ökad kunskap 
om celiaki, förenings- och påverkansarbete samt SCUF som organisation. Syftet 
med utbildningarna är att skapa engagemang, utveckla ledare samt öka 
möjligheterna att påverka de egna livsvillkoren och samhället i stort.  
 
Under verksamhetsåret har SCUF i samband med sommarlägret haft föreläsningar 
om föreningsarbete samt hur medlemmar kan engagera sig inom förbundet. Under 
hösten anordnades även en utbildningshelg som var öppen för alla medlemmar i 
SCUF. Under helgen hölls utbildningar och workshops i föreningsarbete, om SCUF 
som förbund och engagemangsskapande. Utbildningshelgen finansierades helt av 
bidrag och vi vill därför tacka stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond för dess 
bidrag.  

Påverkan 
SCUF vill verka för ett tillgängligt samhälle, fritt från diskriminering personer med 
celiaki. Det gör vi genom att anordna stärkande, utvecklande och roliga aktiviteter 
samt bedriva ett påverkansarbete. Påverkansarbetet sker kontinuerligt i kontakt med 
olika aktörer samt genom samarbete med andra organisationer. 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 2015 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 
Org. Nr. 815201-3861 
 
 
 

 3 

Under 2015-2016 har SCUF: 
Fortsatt utdela café- och restaurangmärkning för att uppmärksamma bra exempel 
och underlätta för våra medlemmar att hitta bra caféer och restauranger runt om i 
landet. Konceptet för SCUF-märkningen har under året setts över och det grafiska 
utseendet uppdaterats.  
 
Genomfört en medlemsundersökning med fokus på utbud, säkerhet och 
bemötande under resor. Detta är samma tema som 2013 års undersökning, vald 
delvis för att följa upp och se om några förändringar har skett. Undersökningen 
besvarades av 677 respondenter och förbundets kommunikatör har givit 
presentationer om undersökningen för ett flertal företag.  
 
Delat ut SCUF-gaffeln till Virginia Küst, som inspirerar andra med sina recept och 
kunskaper. Att lyfta individer i SCUF-gaffeln är bra för att visa att det inte krävs stora 
organisationer för att göra skillnad. 
 
Deltagit på Mat för Livet-mässan med en egen monter, där förbundet 
representerades av både personal och förtroendevalda medlemmar. Under mässan 
fick SCUF en möjlighet att komma i kontakt med både medlemmar samt 
producenter.   

Läger 
Under 2015 anordnades ett sommarläger för barn och ungdomar mellan 7-17 år. 
Totalt deltog 56 barn under lägret som ägde rum på Björkögården på Väddö norr 
om Stockholm. Under 4 dagar fick deltagarna prova på olika aktiviteter, äta god 
mat, njuta av det varma sommarvädret och träffa massor av nya vänner. Lägret 
finansierades helt av deltagaravgifter samt bidrag och vi vill därför tacka följande 
bidragsgivare för deras bidrag till SCUF:s verksamhet; Stiftelsen Sunnerdahls 
Handikappfond, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Prins Gustav Adolf 
och prinsessan Sibyllas minnesfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen Lars 
Hiertas minne samt de landstingsbidrag vi blivit beviljade.      

Kommunikationskanaler 
Kommunikationen under verksamhetsåret 2015-2016 har skett via informations- och 
profilmaterial, medlemsutskick, SCUF:s nyhetsbrev samt genom SCUF:s hemsida, 
Facebook och Instagram. Under året har SCUF:s kommunikatör arbetat med att 
uppdatera hemsidan både innehållsmässigt och grafiskt. Hemsidan har 
omorganiserats för att bättre spegla SCUF:s två verksamhetsområden; social 
verksamhet samt påverkansarbete.  
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SCUF har fortsatt sprida löpande information om förbundets olika delar av 
verksamheten till medlemmarna via nyhetsbrevtjänsten. Även utformningen av 
nyhetsbrevet har uppdaterats för att bättre överensstämma med den utformningen 
av hemsida. Tjänsten erbjuds även till medlemsföreningar att använda månadsvis. 

Internationellt 
SCUF är medlem i Coeliac Youth of Europe (CYE) som ger möjlighet för våra 
medlemmar att delta i internationella träffar och få information om glutenfritt i 
Europa. Varje år anordnar CYE, i samarbete med ”vuxenförbundet” AOECS, en 
internationell konferens dit representanter från alla medlemsländer bjuds in. I år 
hölls den i Dublin, Irland, och SCUF skickade två representanter från 
förbundsstyrelsen. 
 
Under året har förbundsstyrelsen även arbetat för ett ökat samarbete med 
celiakiungdomsorganisationerna i Norge samt Finland. Som en del i det arbetet 
medverkade Generalsekreteraren på Norsk Celiakiförenings ungdoms (NCFU) 
årsmöte. Under mötet höll Generalsekreteraren en presentation om SCUF: arbete 
och diskuterade framtida samarbeten tillsammans med NCFU:s 
förbundssekreterare. 

Samarbeten 
Samarbetet mellan medlemsförbunden i form av organisationen DU! har avslutats. 
Skolprojektet, LAGA som SCUF tillsammans med Unga Allergiker har kommit igång 
och var under 2015 inne på sitt första år av tre. Bland annat har projektet inneburit 
ett mentorskapsprogram, vilket syftat till att stärka unga med celiaki samt en 
erfarenhetsplattform, där medlemmar i SCUF och UA kan lära av och stötta 
varandra. 
 
Samarbetet med Svenska Celiakiförbundet fortsätter och personal från båda 
kanslierna har träffats ett flertal gånger för att diskutera hur vi bättre kan samarbeta.  

Internt 
Under 2015 har förbundsstyrelsen fokuserat mycket på visioner och nya möjligheter 
för hur förbundet att växa i framtiden. Fokus har även legat på att få igång alla 
medlemsorganisationer ordentligt och hjälpa dem i sitt arbete. På kansliet har det 
skett några organisatoriska förändringar gällande personalfördelningen och på 
kansliet jobbar nu en Generalsekreterare, en Kommunikatör och en 
Medlemsförening- och lägerkoordinator.  
 


