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Verksamhetsberättelse 
verksamhetsåret 2016/2017 
 

Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017. Här redogör styrelsen för den 
verksamhet som skett under året kopplade till de strategimål verksamhetsplanen bygger på, samt två 

verksamhetsmål som satts utanför dessa. Rubrikerna är direkt hämtade från verksamhetsplanen för 
2016/2017. Styrelsens redogörande sker i löpande text. 

 

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF främjar 
organisering för sina medlemmar 
Förbundet har under verksamhetsåret omformat en av tjänsterna på kansliet till att arbeta mer med 
utveckling av förbundets lokala verksamhet. Den tidigare tjänsten Läger- & föreningskoordinator har 

därför bytt titel till Verksamhetsutvecklare. Det för att arbeta med större föreningsfokus i en tjänst 
med strategiskt och operativt utvecklingsansvar. Som ett resultat av vårt arbete för att främja fler 

medlemsföreningar har två nya medlemsföreningar startat upp under verksamhetsåret. SCUF 
medlemsförening D.Ö.W (Dalarna, Örebro, Västmanland och Värmland) har återupptagit sin 

verksamhet och en ny medlemsförening, SCUF medlemsförening Gotland har startats.  
 

Under året har vi arbetat med att målgruppsanpassa förbundets kommunikation. Vi har fortsatt 
arbetet att sänka trösklar och göra vår information mer tillgänglig och enkel att förstå. Fokus har 

främst varit att göra hemsidan mer användarvänlig och förenkla kommunikationen i andra kanaler, 
bland annat genom att använda mer video, korta ner texter samt använda ett enkelt och enhetligt 

språk.  
 

För att fortsätta SCUF:s arbete med inkludering samt mångfald har en mångfaldspolicy samt en 
handlingsplan för mångfald tagits fram. SCUF ska vara en organisation som välkomnar alla och 

mångfaldspolicyn behandlar långsiktiga mål för SCUF:s mångfaldsarbete. Handlingsplanen sätter upp 
mål och åtgärder för verksamhetsåret samt delegerar ansvaret för uppföljning. Den berör alla delar av 

förbundets verksamhet och sätter riktlinjer vid exempelvis förbundets rekrytering. Förbundsstyrelsen 
har under året arbetat med medlemsföreningarna för att öka medvetenheten för SCUF:s 

mångfaldpolicy och handlingsplan. På så sätt vill vi få de lokalt engagerade delaktiga i 
mångfaldsarbetet, för att i förlängningen skapa en föreningskultur där alla känner sig välkomna.  

 

SCUF har en långsiktigt hållbar ekonomisk situation med en 
variation av olika finansieringskällor 
Vi har under verksamhetsåret arbetat aktivt med att hitta nya finansieringskällor för förbundets 

verksamhet och med att öka bredden av bidragsgivare till förbundets sociala verksamhet. Som en del 
i det arbetet har vi börjat använda de finansieringsmöjligheter och lokaler vårt medlemskap i 

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF ger oss. Samarbeten mellan lokala ABF-kontor och 
medlemsföreningar har startats under året. 
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Arbetet med framtagning av en guide som ämnar till att hjälpa medlemsföreningarna söka lokala 

bidrag för sin verksamhet har inletts med att kartlägga de olika lokala bidrag som finns att söka, samt 
de krav som ställs på medlemsföreningarna och den verksamhet de utför. Förhoppningen är att 

guiden ska vara klar och kunna användas under nästa verksamhetsår.  
 

SCUF är en organisation i ständig utveckling 
För att effektivisera SCUF:s kommunikationsinsatser har vi under året arbetat mer strategiskt kring 
kommunikationen. En kommunikationsplan som analyserar SCUF:s kommunikationskanaler och sätter 

upp mätbara mål togs fram under våren. Kommunikationsplanen ledde bland annat till att SCUF:s 
Twitter togs bort samt till att kampanjer använts mer i SCUF:s kommunikation. Kampanjerna har lett 

till att vi fått många fler följare samt större spridning och synlighet i sociala medier. Vi har bland annat 
haft kampanjen ”Celiakivardag” på Instagram (där medlemmar delat erfarenheter och tips från sina liv 

med celiaki). Vi har också haft en medlemskapskampanj som drivits i alla kommunikationskanaler. 
Kampanjen har genomförts för att påminna medlemmar om medlemkapsvärdet och att bekräfta 

medlemskap i SCUF. 
 

Under året har vi arbetat för att skapa en bättre förståelse för SCUF:s uppbyggnad och vad förbundet 
gör. Hur förbundet är organiserat har tydliggjorts genom en informationsgrafik som visualiserar 

SCUF:s förbundsuppbyggnad. Vi har arbetat för att locka nytt engagemang i förbundet genom att 
uppdatera hemsidan och genom att dela medlemmars erfarenheter om engagemang i SCUF i sociala 

medier. Däribland genom intervjufilmer med förtroendevalda i samband med nomineringsperioden 
inför förbundsårsmötet 2017. 

 

SCUF har en stark regional och lokal organisering 
På hösten anordnades en utbildningshelg i Nässjö för förtroendevalda inom SCUF. Under helgen 

hölls utbildningar och workshops i föreningsarbete, om LAGA-projektet som SCUF har tillsammans 
med Unga Allergiker, om SCUF som förbund och engagemangsskapande. Deltagarna fick böcker om 

föreningsarbete att ta med sig efter utbildningen för fortsatta studier. Utbildningshelgen 
finansierades av bidragsgivare och vi vill därför passa på att tacka Sunnerdahls Handikappfond och 

Konung Gustaf V:s 90-års- fond för deras bidrag.  
 

En handbok för medlemsföreningar har tagits 
fram under året. Handboken innehåller 

information medlemmar behöver för att starta 
och driva medlemsföreningar. Dessutom har 

hemsidan uppdaterats med en ny sida om att 
starta medlemsföreningar. Vi har också utvecklat 

internkommunikationen för förtroendevalda och 
anställda i SCUF. Bland annat har vi skapat ett 

dokument som beskriver vem på kansliet 
medlemsföreningsstyrelserna ska kontakta om 

vad och har vi spridit information till de 
förtroendevalda om möjligheten att gå 

utbildningar hos SCUF:s samarbetspartners.  
 

Deltagare på Aktiv 2016 
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SCUF är en relevant organisation för sina medlemmar 
För att identifiera utvecklingsområden/ framgångsfaktorer och se möjligheter för föreningarna att lära 

av varandra samt medvetandegöra medlemsföreningarnas arbete har en grupp för lokal utveckling 
skapats inom förbundsstyrelsen. Gruppen har mellan varje FS-möte skickat ut frågor till 

medlemsföreningarna att svara på.  
 

SCUF har i år fått en grafisk profil och tre värdeord. Värdeorden trygghet, frihet och lekfullhet är till 
för att fånga det som är gemensamt i hela SCUF och ska genomsyra förbundet. Värdeorden finns 

beskrivna i den grafiska manualen. En starkare SCUF:identitet, stärker gemenskapen i förbundet och 
vår möjlighet att påverka. En del i kommunikationsarbetet har varit att ändra ”ni medlemmar”/”våra 

medlemmar” till ”vi medlemmar”. Det är medlemmarna som är SCUF och det är genom att 
samarbeta som vi finns och kan driva vår verksamhet. 

 
För att säkerställa att verksamheten är relevant och för att ge medlemmar möjlighet att yttra tankar 

skickade vi på våren ut en enkätundersökning. Bland annat fick medlemmarna svara på vilket 
påverkansområde de anser är viktigast och varför de är medlemmar i SCUF. I nyhetsbrev, sociala 

medier, på hemsidan och på medlemsträffar uppmuntras medlemmar också att dela med sig av 
tankar, idéer och frågor. 

 

SCUF är en verklig mötesplats för gemenskap 
Ett sommarläger för barn och unga mellan 7-17 år har anordnats. Lägret hölls på Gransnäs gård i 

Småland och totalt deltog 59 personer. Lägret pågick under en vecka, där första delen av veckan var 
för gruppen mellan 7-12 år och den andra för 

dem mellan 13-17 år. Deltagarna fick göra olika 
aktiviteter, äta god glutenfri mat och lära känna 

nya vänner. Lägret finansierades av 
deltagaravgifter samt bidrag och vi vill därför 

tacka följande bidragsgivare för att de bidragit 
till SCUF:s verksamhet: Helge Ax:son Johnsons 

stiftelse, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs 
Minne, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Eva och 

Oscar Ahréns Stiftelse samt de landsting vi fått 

bidrag från.  

 
Under sommaren arrangerades också under en vecka ett äventyrsläger för ungdomar mellan 14-17 år. 

Lägret startade i Östersund och under veckan fick deltagarna åka med bil mellan olika städer. De fick 
prova på olika aktiviteter samt arbeta i grupper för att utföra uppdrag kring ämnet “engagemang för 

SCUF”. Lägret avslutades i Stockholm med en bakkurs på SCUF:s kansli. Lägret hade 9 deltagare och 
finansierades av deltagaravgifter, en av SCUF avsatt budget samt tre landstingsbidrag. 

 
Ett vinterläger anordnades för ungdomar mellan 15-29 år. Vinterlägret var ett samarbete med Norsk 

Celiakiförenings Ungdom (NCFU) och hölls i Sälen mellan den 26-29 januari. Totalt deltog 18 
medlemmar från SCUF. Under lägret åkte deltagarna skidor, delade erfarenheter om livet med 

celiaki, åt god glutenfri mat samt träffade nya vänner från både Sverige och Norge. Lägret 
finansierades av deltagaravgifter samt bidrag och vi vill därför tacka följande bidragsgivare: 

Deltagare 7-12 år Sommarlägret 2016 
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Kronprinsessan Victorias fond, Stiftelsen Gustaf Adolf & Prinsessan Sibyllas Minne och Sunnerdahls 

Handikappfond.  
 

Samtliga läger sponsrades med mat och vi vill 
därför tacka Finax, Fria, ICA och Semper för 

deras generösa stöd till verksamheten.  
 

Förbundet hade även en monter på Mat för 
Livet-mässan 2016. Förbundet representerades 

av kanslipersonal och förtroendevalda 
medlemmar. Under mässan fick SCUF-

medlemmar möjlighet att träffas, pyssla och 
veta mer om verksamheten och engagemang i 

förbundet. Vi skapade även viktiga kontakter 
med utställare och företag som deltog på 

mässan. 
 

SCUF är den främsta kunskapskällan i frågor som rör barn 
och unga med celiaki 
Varit representerade i två samverkansgrupper. Förbundsstyrelsen har under året representerat SCUF i 
en samverkansgrupp hos Livsmedelsverket som ska jobba för utbyte mellan inblandade parter samt 

bidra till livsmedelsverkets regeringsuppdrag för insatser som kan förbättra hälsan genom bättre 
matvanor och ökad fysisk aktivitet. SCUF har blivit utvalda till ungdomsrepresentant i detta samråd av 

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). SCUF:s generalsekreterare har under 2016 
representerat SCUF i en samverkansgrupp hos Skolverket tillsammans med andra 

funktionshinderorganisationer. Syftet med samverkansgruppen är att ge funktionshinderrörelsen 
inblick och chans att komma med input på Skolverkets verksamhet.  SCUF har blivit utvalda till detta 

samråd genom nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT). 
 

Förbundet har under året jobbat med att få medlemmar att dela och sprida erfarenheter. Bland annat 
genom att vi delat veckoinlägg på Facebook med teman som fördomar och bemötande, samt med 

kampanjen “Celiakivardag”, där fem medlemmar lånade SCUF:s Instagram och under två veckor 
skrev om sina erfarenheter. Vi har delat nyheter inom området celiaki genom SCUF:s nyhetsbrev och 

SCUF:s hemsida har, likt tidigare år, varit en kunskapsbank där användare kunnat hitta information om 
celiaki och livet med celiaki.  Arbetet med kunskapsspridning har syftat till att öka förståelse hos 

personer utan celiaki samt ge medlemmar möjlighet till erfarenhetsutbyte.  
 

SCUF är en känd och erkänd konsumentorganisation för 
barn och unga med celiaki 
Förbundet har under verksamhetsåret uppmuntrat medlemmar till att SCUF-märka caféer och 
restauranger med bra utbud, kunskap och säkerhet. Med SCUF-märkningen uppmärksammar vi bra 

exempel och inspirerat fler att öka tillgängligheten. Märkningen underlättar också för personer med 
celiaki att hitta caféer och restauranger med glutenfria alternativ runt om i landet. Vi har under året 

arbetat för att få in nya märkningar, öka kännedomen om SCUF-märkningar samt göra det enklare att 

Deltagare på Aktiv 2016 

Deltagare på Vinterlägret 2017 
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ta del av medlemmarnas tips på hemsidan. Arbetet har gett resultat, enkätundersökningen som 

gjordes under våren visar att SCUF-märkningar är vårt mest välkända påverkansprojekt och antalet 
SCUF-märkningar som gjorts under verksamhetsåret är mångdubbelt fler än föregående år. 

 
Under verksamhetsåret har vi fortsatt sprida resultatet för SCUF:s medlemsundersökning 2015 – att 

resa glutenfritt. Vi var vi i kontakt med resebolagen Tuifly Nordic, Gotlandsbolaget, Thomas Cook 
och SJ, samt med glutenfria producenter, däribland ICA, Semper och Fria. De glutenfria 

producenterna kontaktades även i förarbetet med medlemsundersökningen 2016 – en glutenfri fritid. 
Vi tog med några av företagens förslag på frågor i medlemsundersökningen, i förhoppningen att 

resultatet blir användbart och leder till verkliga förbättringar. De erfarenheter och önskemål som 
samlas in via medlemsundersökningen planeras också att användas som underlag för nytt 

informationsmaterial, främst riktat till restauranger, caféer och föreningar med kioskförsäljning.  
 

SCUF är en känd och erkänd påverkansaktör i frågor som 
rör barn och unga med celiaki 
Nomineringar till SCUF-gaffeln 2017 – SCUF:s utmärkelse som årligen delas ut till en person, 
organisation eller ett företag som på något sätt förbättrar situationen för personer med celiaki – 

samlades in via SCUF:s medlemsundersökning 2016. Det inkom rekordmånga nomineringar på allt 
från omtänksamma släktingar till initiativtagande företag. Förbundsstyrelsen har utsett en vinnare som 

kommer att presenteras under våren. SCUF-gaffeln är ett sätt för oss att visa vår uppskattning och 
inspirera andra till att följa pristagarens exempel. 

 
I början av maj 2016 åkte en ledamot från 

SCUF:s förbundsstyrelse med en svensk 
delegation till New York för att delta under 

konventionen för personer med funktionshinder 
(agenda 2030). Under detta deltagande var 

SCUFs representant ombud för nätverket Unga 
För Tillgänglighet (NUFT). 

 
Vi har under året skapat nya sätt för medlemmar 

att engagera sig i förbundets påverkansarbete. 
Främst genom att i samarbete med Svenska 

Celiakiförbundet, SCF skapa möjligheter för medlemmar att samla in pengar till förmån för 
celiakiforskning. Initiativ har tagits för att anordna insamlingsaktiviteter i medlemsföreningarna och en 

sida om insamling har lagts till på hemsidan. 
 

Fortsätt arbeta för ett starkare samarbete mellan SCUF och 
Svenska Celiakiförbundet, SCF 
I maj deltog representanter från SCUF på Svenska Celiakiförbundets årsmöte. SCUF var med för att ta 
del av SCF:s arbete samt för att kunna påverka i frågor som berör SCUF. Under verksamhetsåret har 

kanslipersonal från SCUF och SCF träffats flertal gånger för att utbyta kompetenser och diskutera 
samarbetsområden.  

 

Pärlarmband till förmån för celiakiforskning 
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Fortsätt på olika sätt att samarbeta med organisationer som 
ligger nära SCUF, såsom Coeliac Youth of Europe (CYE), 
Unga Allergiker (UA) och LSU 
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. Under 2016-2017 har SCUF 
medverkat i deras Medlemstidning Beat the Wheat samt försökt sprida information om CYE i våra 

egna kommunikationskanaler.  
 

Under året har förbundsstyrelsen arbetat för ett ökat samarbete med Norsk Celiakiförenings Ungdom 
(NCFU). Som en del i det arbetet anordnar SCUF tillsammans med NCFU ett vinterläger i Sälen. 

Utöver det medverkade generalsekreterare, ordförande samt en ledamot på NCFU:s årsmöte. Under 
mötet hölls en presentation om SCUF: arbete där det togs upp likheter och skillnader på hur SCUF 

och NCFU arbetar och hur vi kan lära av varandra. 
 

Skolprojektet LAGA, som SCUF driver tillsammans med Unga Allergiker (UA), var under 2016 på sitt 
andra år och har påbörjat sitt tredje och sista år. Bland annat har verksamheten innefattat ett 

mentorskapsprogram, vilket syftat till att stärka unga med celiaki samt en webbaserad 
erfarenhetsplattform på Facebook, där medlemmar i SCUF och UA kan lära av och stötta varandra.  

 
 
 


