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Grattis Sophie, du är nu vald till ny ordförande för SCUF, hur 
känns det? 
- Just nu känns det ganska omtumlande. Det har varit en lång dag, 
men också en lång tid som jag har funderat på det här, så det är lite 
som ”Oj, är det nu? Är det på riktigt?”. Det känns väldigt, väldigt 
härligt. Jag känner att jag har lyckats samla mycket kraft idag och 
kommer att kunna göra mycket framöver.

Varför vill du leda SCUF? 
- Dels för att jag tycker att SCUF arbetar med viktiga frågor, men 
också att vi kan göra det ännu bättre. Jag tror att just det här med 
samarbeten med andra förbund och att synas mer i samhället är 
någonting som jag kan bidra med. Jag vill vara med och leda en 
förändringsprocess och en utveckling av förbundet.

Vad kommer du att kunna tillföra till styrelsearbetet? 
- Det viktigaste är såklart det interna samarbetet. Som jag sa tidigare 
vill jag gärna arbeta med utåtriktade samarbeten och för att synas 

mer i samhället, men för att göra det så måste vi först och främst 
hålla ihop oss själva. Jag tror dock att det är utåtriktat påverkansar-
bete som många av våra medlemmar är intresserade av, och jag tror 
att om vi kan ge fler möjligheter, exempelvis genom uppdragsbank-
en, till att vara med och driva externa frågor kan vi bli starkare i det. 

Vad är det bästa med SCUF? 
- Det bästa med SCUF är att man får kramas så mycket! Det finns 
fantastiskt mycket glädje och gemenskap som gör att man får 
mycket engagemang. 

Vad ser du fram mot under det kommande verksamhetsåret? 
- Just nu ser jag mest fram mot sommarlägret, för det har jag aldrig 
varit med på och det är många som säger att det är deras första och 
starkaste minne av organisationen. Annars ser jag mest fram mot att 
lyfta många av de frågor som vi haft under årsmötet och se hur vi 
kan gå vidare för att stärka oss.  

Sophie brömster SCuf:s nya ordförande

“det var en gång för 
länge, länge sedan…”

motioner, propositioner och val

“vi behöver öka kunskapen 
i samhället”

möt SCuf:s avgående veteraner

intervju med vinnaren av SCuf-gaffeln

rapport från årsmötet
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Årsmötesrapport 2012
Den nytillträdda (n) förbundsstyrelsen tillsammans med  de 
avgående (a). Eva Wilhelmsson (n), Fannie Ek (n), Emma Wuo-
pio (a), Daniel Lundh (n), Sophie Brömster (n),  Rosita Persson 
(a), Charlotte Husberg (n) och Zandra Hedlund (a). Från-
varande är  Jonas Rengman (n) och  Catherine Erlandsson (n).

Den 14 april hölls SCUFs årsmöte i Floda. Massor av 
beslut om framtiden för SCUF togs, och nya förtro-
endevalda valdes att leda organisationen vidare. Här 
sammanfattas årsmötets beslut.

Efter fredagens lekar och årsmötesuppvärmning satt alla deltagare 
samlade på lördagmorgonen inför SCUF:s förbundsårsmöte. Dago-
rdningen var lång och tankarna och åsikterna om vad som skulle 
beslutas många. Efter att mötesformalian med val av mötespresidie, 
fastställande av dagordning och röstlängd med mera gick mötet 
in på behandlingen av propositioner, alltså förslag från förbunds-
styrelsen:
 1. Riktlinjer vid kränkande behandling 
Årsmötet antog riktlinjer som syftar till att undvika och hantera 
kränkande behandling vid SCUF:s aktiviteter.
 2. SCUF:s stadgar - verksamheten 
Årsmötet beslutade att ändra SCUF:s stadgar för att förtydliga syftet 
med organsationen. 
 3. Heltidsarvoderad ordförande 
Årsmötet beslutade att avslå propositionen om att arvodera SCUF:s 
förbundsordförande.
 4. Delegationsordningen 
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse firmatecknare, 
i första hand utse ordförande och kassör och att utöver fastställda 
budgetramar besluta om nya insatser eller ökat anslag till redan 
beslutad insats till ett belopp av högst 300 000 kronor.
 5. Medlemsregister 
Mötet beslutade att investera 100 000 kr av sparade medel för att 
undersöka möjligheten till att ha ett eget medlemsregister.

Efter behandling av propositioner antogs budget och verksamhet-
splan, och sedan gick mötet in på behandling av motioner, alltså 
förslag från medlemmarna:
 1. Lättillgängliga kontaktuppgifter för regioner 
Motionärerna yrkade på att listor med nya medlemmar skickas ut 
till de regioner som anmält intresse. Förbundsstyrelsen svarade att 
den tjänsten redan finns tillgänglig. Årsmötet beslutade att anse 
motionen avslagen och besvarad.
 2. Uppdaterat regionsunikt material 
Motionärerna yrkade på att det material som skickas ut till nya 

medlemmar ska vara regionsunikt och berättta om möjligheter till 
engagemang i förbundet. Årsmötet beslutade att bifalla motion-
ärernas ena yrkande, att materialet ska berätta om möjligheter till 
engemang i förbundet.
 3. Utbildning för aktiva medlemmar 
Motionärerna yrkade på att SCUF ska erbjuda utbildning i 
föreningsarbete för aktiva medlemmar. Förbundsstyrelsen svarade 
bland annat att det varit dålig uppslutning till tidigare utbildningar 
samt att utbildningen inte finns med i budget och att någonting då 
måste sparas in på. Årsmötet beslutade att anse motionen avslagen 
och besvarad.
 4. Kickoff för nyvalda regionsstyrelser 
Motionärerna yrkade på att SCUF ska anordna en kickoff för 
nyvalda regionnstyrelser för att stärka samarbetet mellan region-
erna. Förbundsstyrelsen svarade att SCUF redan anordnar läger som 
regionsstyrelserna kan åka på, att det varit svalt intresse för tidigare 
kickoffer och att det skulle bli dyrt. Årsmötet beslutade att anse 
motionen avslagen och besvarad.
 5. Valberedningens nomineringar 
Motionärerna yrkade på att anta nya regleringar för valberednin-
gens arbetssätt. Årsmötet beslutade att anse motionen avslagen och 
besvarad.
 6. Tydligare förbundsstyrelsemötesprotokoll 
Årsmötet beslutade att ålägga förbundsstyrelsen att vara snabbare 
klara med protokollen samt att de ska skrivas på ett tydligare sätt.

Efter behandling av motioner följde val av förbundsstyrelse, val-
beredning och revisorer. Mötet avslutades med övriga frågor där två 
stadgeändringar gjordes och en stadgekommité tillsattes.

Tyckte du att den här sammanfattningen var VÄLDIGT 
kort? Vill du veta mer om vad som beslutades? Villd du 
veta vilka som valdes til förtroendeposterna? På www.
SCUF.se kan du läsa hela protokollet under fliken, “Om 
oss” - “Styrdokument”.
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Du har varit gener-
alsekreterare för SCUF 
de senaste åren, men du 
har varit med längre än 
så. Kan du berätte lite 
kort om det? 
- Lite kort? Det blir svårt.  
I alla fall så började det 
för länge länge sedan 
när jag var på SCUF:s 
årsmöte för första gången, 
jag tror det var 1998. Hur 
som helst var det i Göte-
borg och på den tiden 
ringde SCUF runt till alla 

medlemmar (”de hade inte så många på den tiden”) som bodde i 
Värmland och frågade om jag ville åka. Det ville jag, så jag åkte till 
Göteborg och där tyckte och tänkte jag så mycket så de orkade inte 
riktigt ha mig som ombud så då föreslog de att jag… nej förresten, 
de föreslog att jag skulle åka på ett läger, så det gjorde jag. Sedan 

Patrik Säker

det var en gång för länge, länge sedan…

rosita Persson

f.d. generalsekreterare

f.d. förbundsordförande
Du har nu varit för-
bundsordförande för 
SCUF i sex år. Hur kom 
du in i SCUF från första 
början? 
- Jag åkte på min första 
SCUF-aktivitet 2004, så 
det är åtta år sedan. Och 
ganska direkt efter första 
aktiviteten så blev jag in-
slussad i region SYD där 
jag bodde. Jag var med i 
styrelsen där i två år och 
sen blev jag nominerad 
till förbundsordförande 

för SCUF och tackade ja, blev invald och sedan dess har det alltså 
gått sex år.

Då har du alltså varit med om mycket utveckling och förändring 
i förbundet? 
- Ja, budgeten vi hade då var ungefär 1,5 miljon, så bara där är det 
en stor skillnad. Både aktiviteter och verksamheten har verkligen 
skjutit i höjden sedan dess. Caféet har kommit till, fått fler anställ-

tyckte Christine som var SCUF:s dåvarande generalsekreterare att 
jag hade någonting rätt, så då blev jag ungdomskonsulent för SCUF 
som är samma sak som dagens arbete som regionskoordinator. Jag 
jobbade som det ett par år och sen så blev jag generalsekreterare. 

Vad har varit det bästa, rent personligt med att jobba med 
SCUF? 
- Det bästa är att det har varit så kul. SCUF har nästan alltid varit 
kul. Det finns nog inget roligare jobb. Det jobbet jag har gått över 
till nu är roligt, men det går ju inte att jämföra med SCUF. Jag vill 
påstå att jag har haft det roligaste jobbet man kan  ha. 

Vad har du tillfört med till utvecklingen av SCUF? 
- Humor! Jag har liksom lite svårt för att ha tråkigt så då brukar jag 
ställa till med lite otyg. Jag hoppas att jag har tillfört lite skratt och 
lite bus. Jag har också lite svårt för orättvisor, och då har jag svårt 
för att hålla käften. Sedan har jag nog tillfört en del uppfinnighet 
och bidragit till att höja taket ett par meter.  

Är det någonting du vill hälsa medlemmarna? 
- TTYN! [Talk To You Never, myntat av Paris Hilton, reds. anm.] 
Hahaha, jag har ju precis sagt att jag har lite humor och är lagom 
störig ju!

da, bedrivit projekt och så vidare. Det har helt enkelt hänt en massa, 
vi har utvecklats. Det känns som att det har varit mycket medle-
msnyttigt vilket är viktigt eftersom att vi förvaltat medlemmarnas 
intressen och åsikter och gör det bästa utav det. 

Är det något speciellt du vill peka ut som den största och vikti-
gaste förändringen under din ordförandetid? 
- Det har hänt så mycket, men någonstans ligger det mig varmt om 
hjärtat att vi testade Scufferiet. Sedan är det ju under utredning hur 
vi ska gå vidare med det, det är upp till nya styrelsen. Scufferiet var 
en väldigt, väldigt stor grej. Sedan vill jag verkligen understryka be-
tydelsen av de projekt vi bedrivit, och nu En stärkt röst. Jag tror att 
det ger extremt bra möjligheter och förutsättningar för de organisa-
tioner som deltar att utvecklas. 

Det låter som att förbundet har hunnit med en massor av bra 
saker under din tid. Vad har rent personligt varit det bästa med 
arbetet? 
- Personlig utveckling på alla plan! Jag har lärt mig extremt mycket 
både demokrati, ekonomi, ansvarstagande och mycket mer. Det har 
varit extremt mycket vänskap och glädje. 

- Jag hoppas att jag, kanske inte i morgon men definitivt i framtiden 
kommer att kunna fortsätta med det ideella. Jag känner verkligen en 
drivkraft eftersom att man personligen får så mycket tillbaka genom 
att jobba ideellt och genom att påverka. Det är kul, verkligen jät-
tekul! 

Samtidigt som SCUF:s årsmöte hölls vilket var ett startskott 
för mycket nytt inom förbundet så lämnar flera personer sin 
uppdrag. SCUF fick en ny förbundsordförande i Sophie Bröm-
ster och en ny generalsekreterare i Nathalie Henriksson. Har 
kan du lära känna de personer som Sophie och Nathalie efter-
trätt, om du nu missat dem genom de år de varit med.
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Intresseorganisationen och mötesplat-
sen för ca. 7000 barn
och unga 0-35 år med gluten- och 
laktosintolerans. 
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Med nomineringen: ”Eva Bengtsson får SCUF:s 
utmärkelse SCUF-gaffeln för att hon med sitt 
stora engagemang, kraft, kapacitet och glädje 
kämpat och tagit arbetet för merkostnadstillägg 
för glutenintoleranta, till helt nya nivåer. Med sin 
starka person har hon också gjort omvärlden mer 
uppmärksam på gluten- och laktosintoleranta.” tilldelades 
Eva Bengtsson, Svenska Celiakiförbundets tidigare gen-
eralsekreterare SCUF-gaffeln.

Hur känns det? 
- Det känns omvälvande, stort och otroligt hedrande. Det betyder 
mycket för mig – jag känner mig lycklig över att ha tilldelats det 
här priset. Det är ett fint hederspris och det som står på priset, 
motiveringen till att jag fått det känns väldigt betydelsefullt. Jag vill 
också berätta att det är med hjälp av mina fantastiska medarbetare 
på kansliet och många förtroendevalda som vi har haft möjlighet att 
genomföra det vi gjorde under föregående år. 

Är det något från det gångna året som du är extra stolt över? 
- Om jag ska ta ut något så är det väl det här med nationell 
kostersättning.  Vi tog ett kliv framåt i det arbetet. Det kändes 
väldigt stort att vi fått regeringen att ge läkemedelsverket att i regler-
ingsbrevet för 2012 göra en översyn av subventionerade speciallivs-
medel, det känns ju fantastiskt! Jag är också stolt över att vi fått hålla 
ett seminarium i riksdagen. Det är jag stolt över att vi lyckades med.

Varifrån kommer ditt engagemang i de här frågorna? 
- Det kommer såklart delvis ifrån att jag själv har celiaki och är 
laktosintolerant, så jag lever med de här frågorna. Sen så har jag ett 
förflutet inom vården i hela mitt liv, så jag brinner för att hjälpa 
människor till ett bättre liv och en bättre hälsa. Kanske lite extra 
för det här då jag själv är drabbad. Men det är också för att jag ser 
att det finns så otroligt mycket att göra i samhället – det behöver 
förbättras avsevärt i skolor och i offentlig miljö. Och vi behöver 
också öka kunskapen i samhället generellt, speciellt om celiaki som 
är en sjukdom som faktiskt kan generera allvarliga följdsjukdo-
mar. Jag tänker också mycket på att uppmärksamma de som inte 
ännu fått sin diagnos, att det är en stor mängd människor som 
är odiagnostiserade med celiaki. Vi behöver en bättre kunskap i 
primärvården som fångar upp de här patienterna, där finns mycket 
kvar att göra.

Varje år delar SCUF, ut priset SCUF-gaffeln till en 
person, organisation eller företag som förbättrat 
situationen för laktos- och glutenintoleranta. Tidig-
are års vinnare är bland andra: 

2011 - Wayne´s Coffee  2010 - Barbros minibitar 
2009 – Doktor Anneli Ivarsson  2008 – ICA

om SCuf-gaffeln

eva bengtsson tilldelas 
SCuf-gaffeln

Eva Bengtsson tilldelas priset av SCUF:s avgående ordförande  
Rosita Persson

gör SCuf:s konsumentundersökning!
Under året fokuserar SCUF på konsumentfrågor, och som 
en del i detta genomför vi en undersökning om unga glu-
ten- och laktosintolerantas syn på deras marknad. Under-
sökningen är viktig för att SCUF ska veta hur marknaden 
ser ut - vad som är bra och vad som skulle kunna förbät-
tras. Genom att delta i undersökningen bidrar du alltså till 
att utöka SCUFs kunskap och möjlighet att bedriva påver-
kansarbete. Gör undersökningen på www.scuf.se!
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