
Vi är SCUF – en organisation för gluten- och laktosintoleranta 
barn och unga. Vi finns för skolelever och konsumenter. Vi är medle-
mmar som deltar aktivt i verksamheten och medlemmar som stödjer 
utvecklingen. Vi är medlemmar som förändrar politiskt och medlem-
mar som arrangerar mötesträffar. Vi är många och vi är olika – alla 
behövs!
   I vår demokratiska organisation tar vi tillsammans de viktigaste 
besluten, om det kommande årets verksamhet och vilka strategier som 
leder framåt. Under 2012 har vi nu planerat för ett ökat påverkansar-
bete och därmed banat väg för SCUF som en inflytelserik konsument-
organisation. 
   Tack till alla medlemmar som svarade på kon-
sumentundersökningen! Den har nu sammanställts 
till Nulägesrapport 2012 och visar att det behövs 
stora förbättringar. Vi medlemmar kräver bl.a. bättre 
utbud i matbutiker och större kunskap hos köks- 
och serveringspersonal. 
   Vill du delta i påverkansarbetet 2013 hör du av 
dig till paverka@scuf.se. Anmäl dig även till för-
bundsårsmötet. Där samlas vi medlemmar som har 
fått nog. Hoppas vi ses! /Sophie Brömster
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SCUF:s förbundskansli spexar ibland till det. Den här gången med Jeanette “Julgran” Jönsson, Ros-
marie “Skräcktomte” Sundström, Nathalie “Kungen” Henriksson och Michael “Turn back!” Larsson. På 
detta sätt önskar kansliet alla medlemmar och samarbetspartners en god jul och ett gott nytt år!
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BLI MeDLeM I SCUF
Ny medlem blir du här: 
http://celiaki.se/Jag-vill/
bli-medlem/ Är du redan 
medlem i Celiakiförbundet 
kostar det inget extra. Maila 
då dina uppgifter till info@
scuf.se.

KONTAKTA DIN ReGION
norr@scuf.se
Västernorrland, Gävleborg, 
Jämtland, Norrbotten 
och Västerbotten
dow@scuf.se
Örebro, Värmland, 
Västmanland och Dalarna
sbv@scuf.se
Stockholm, Södermanland, 
Uppland och Gotland
ost@scuf.se
Östergötland, Jönköping 
och Kalmar
syd@scuf.se
Skåne, Blekinge och Kro-
noberg
vast@scuf.se 
Västa Götaland och Halland
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Alla medlemmar kallas nu till förbund-
sårsmötet 19-21 april 2013 i Sundsvall. Ta 
chansen att åka dit och gör din röst hörd!

Vårt arbete med att påverka fortsätter. Vi 
testar pommes frites, är kritiska till Apote-
kets information och pratar med Lidl. 

Resultatet i vår konsumentundersökning 
visar på stora brister i matbutiker, skolor, 
caféer och restauranger. åtgärder krävs.

Vad hände under 2012? Magazinet tittar 
tillbaka och men blickar även framåt. Vilka 
planer finns för 2013? 



i matbutiker på grund av att de kan vara 
kontaminerade med gluten. Att till exempel 
fryst glutenfritt bröd är placerat med vanligt 
fryst bröd gör också att det finns en risk att 
någon som inte har så bra koll tar fel och 
bjuder en glutenintolerant på gluten, säger 
Sophie Brömster.  
 
Skolmaten fick i undersökningen ett lika 
bra som dåligt betyg. Antingen är det bra i 
skolan eller så är det dåligt. Problemen han-
dlar dels om att få sämre mat och inte den 
mat som står på menyn, och dels om att få 
fel mat och ingen mat alls. Det finns de som 
varje dag undrar om de kommer få mat och 
om den då kommer vara säker att äta. 
   – Det är oerhört frustrerande och ned-
slående att bli bemött så här av vuxna per-
soner i skolan. Sämre, skadlig och utebliven 
skolmat sänker prestationsförmågan att ta in 
kunskap, vara social och fysisk aktiv, säger 
Sophie Brömster. 

Hela nulägesrapporten finns att 
ladda hem på www.scuf.se under 

menyn Påverka. Där finns även en 
påverkansguide. Hör av dig till mailen 
paverka@scuf.se om du vill organisera 
dig med andra i påverkansarbetet. 
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– Vi kräver kraftfulla åtgärder för en 
ökad kunskap inom café- och restaurang-
branschen samt gällande specialkosten i 
skolan. Alla har samma rätt att ta del av det 
nya matlandet Sverige, säger Sophie Bröm-
ster förbundsordförande i SCUF.
   Restauranger som inte vet vad glutenfritt 
är, som blandar ihop gluten- med laktosfritt 
och som till och med serverar gluten till 
personer som ber om glutenfritt. Som glute-
nintolerant är det inte lätt att äta ute. Många 
väljer att inte ens göra det eftersom de inte 
kan vara säkra på att inte bli sjuka. Likadant 
är det för laktosintoleranta. 
   – Det borde ses som diskriminering att 
inte kunna äta ute som alla andra. Vi måste 
se till så att kunskap finns. Restauranger 
måste förstå allvaret i det hela, men också 
vilka vinster som finns att göra, säger So-
phie Brömster. 

Nyligen släppte SCUF en nulägesrap-
port av den gluten- och laktosfria marknaden 
2012. Närmare 200 gluten- och laktosintol-
eranta har svarat på en enkät om gluten- och 
laktosfritt i restauranger, caféer, matbutiker 
och skolor. Frågorna handlar om kunskapen, 
utbudet, bemötandet och placeringen av 
gluten- och laktosfria specialprodukter i 

matbutiker. 
   Resultatet är nedslående. 39 procent tycker 
att kunskapen om glutenintolerans på caféer 
och restauranger är dålig. 15 procent att den 
är mycket dålig. Endast fyra procent tycker 
att den är mycket bra. Hela 62 procent 
tycker att kunskapen om laktosintolerans på 
caféer och restauranger är dålig. Endast 8 
procent tycker att den är bra. 
   – Vi måste göra något åt det här. Det 
är väldigt talande siffror för att det finns 
mycket att förbättra. Vi vill se kraftfulla åt-
gärder från regeringen för att öka kunskapen 
om gluten- och laktosfritt. Ingen ska behöva 
vara rädd att bli sjuk eller bli sjuk av mat på 
grund av gluten- eller laktosintolerans, säger 
Sophie Brömster.  
 
I undersökningen tyckte fler att det glu-
ten- och laktosfria utbudet i matbutiker var 
bra än dåligt. Däremot var hela 30 procent 
missnöjda med placeringen av de glutenfria 
specialprodukterna. Många uppger att det 
beror på att det är svårt att hitta i butiken 
och att glutenfria speciallivsmedel ofta 
placeras tillsammans med vanliga varor med 
gluten i.  
   – Vi tycker det är oacceptabelt att inte 
kunna handla glutenfria specialprodukter 

Allvarliga brister i matlandet Sverige 
– visar SCUF:s nulägesrapport 2012

Regeringen har som mål att Sverige ska bli det nya matlandet 
i europa. Men Celiakiungdomsförbundets nulägesrapport 2012 
visar att det nya matlandet bara är en hägring för många gluten- 
och laktosintoleranta. Nu kräver SCUF ändring på det!
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SCUF testar 
pommes frites

Bristande information 
om Apotekets självtest

Lidl hörde av 
sig till SCUF

Max hamburgerrestaurang uppger till sina 
kunder att pommes frites kan innehålla spår 
av gluten. Men det säger ingenting om de är 
glutenfria eller inte eftersom det inte finns 
något gränsvärde för spår av. För att då ta 
reda på om Max pommes ligger över eller 
under gränsvärdet för glutenfritt skickade 
SCUF i slutet av oktober in pommes från 
fem restauranger till Livsmedelsverket. 

På TV4 har Apoteket gjort reklam för sina 
nya självtest. I reklamen säger huvdrollsin-
nehavaren att han fick reda på att han var 
glutenintolerant. SCUF tycker att det är jät-
tebra att fler uppmärksammas på att de kan 
testa sig men menar att de här testerna inte 
kan ersätta diagnostiseringen fullt ut. Apo-
teket borde informera om att endast läkare 
kan ställa diagnos via tarmprov.  

Efter att SCUF skickat ut 
ett pressmeddelande för att 
uppmana lågpriskedjor att 
ta in glutenfria speciallivsmedel hörde Lidl 
av sig till kansliet. Lidl berättade att de haft 
tidsbegränsade kampanjer med glutenfritt 
men inte lyckats nå ut med dem. SCUF 
tipsade om att annonsera i Bulletinen och att 
kolla på ICA:s sortiment för inspiration. 



Alla medlemmar 
 kallas till förbundsårsmötet

FÖRBUNDSåRSMÖTeT/KALLeLSeN

Deltagare under årets förbundsårsmöte funderar, läser, diskuterar och tar beslut med hjälp av röstkort. Innan mötet sker alltid utbild-
ning i mötesteknik och genomgång av alla beslutsdokument. Alla ska hänga med oavsett tidigare erfarenhet. 

en gång om året samlas SCUF:s allra mäktigaste beslutande 
organ förbundsårsmötet. Medlemmar från hela landet åker dit 
för att göra sin röst hörd och ta beslut om vad SCUF ska göra nu 
och i framtiden, vad SCUF ska tycka i olika frågor och vad SCUF 
behöver tänka igenom till nästa gång. Alla medlemmar har rätt 
att närvara, lämna förslag och säga sin mening. De av region-
erna utsedda ombuden har dessutom rösträtt.    

rinner du för att motverka orättvisor 
eller vill du förbättra SCUF:s läger? 
Gillar du att diskutera med andra 
eller är du mer den eftertänksamma 

typen? Är du helt ny eller en gammal räv? 
Går du på högstadiet eller på universitetet? 
   Alla olika slags medlemmar med olika 
hjärtefrågor och erfarenheter behövs på 
förbundsårsmötet för att besluten där ska 
bli så bra som möjliga i slutändan. Vi är alla 
medlemmar med samma rätt att göra vår röst 
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Anmälan till SCUF:s förbundssårsmöte 19-21 apil 2013
Namn:        Region: 

Adress:        ålder: 

        Jag har kontaktat min region för att 
Intolerans/Allergi:       höra om jag kan vara ombud: 
              
Telefon:            

e-post:        

Skicka ifylld blankett senast den 20 mars till: 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 
Hagalundsgatan 21, 169 66 Solna 

Vid frågor maila info@scuf.se eller ring 08-730 05 60

! !

hörd och engagera oss i SCUF.
   Alla medlemmar kallas nu via detta num-
mer av Magazinet till förbundsårsmötet 
2013 den 19-21 april i Sundsvall. (förslag 
till dagordning och valberedningens förslag 
som enligt stadgarna ska bifogas kallelsen 
läggs ut på hemsidan senast 20 mars.) 

Det spelar ingen roll om du aldrig 
någonsin varit på ett årsmöte förut. Alla är 
lika välkomna! Årsmötet handlar inte enbart 
om att sätta sig in i frågor som kan vara klu-
riga utan handlar lika mycket om att träffa 
andra medlemmar, ha kul tillsammans och 
utbyta erfarenheter om att vara gluten- och/
eller laktosintolerant. Självklart är det även 
fokus på god mat. 
   Det är ett jättebra tillfälle att lära känna 
nya människor från olika delar av landet 
och att hitta andra personer att engagera dig 
tillsammans med i SCUF.
   
Om du tycker att det där med SCUF:s 
årsmöte är något som du vill prova på så 
anmäler du dig till info@scuf.se senast den 
20 mars. Uppge namn, adress, intolerans/
allergi, telefon, e-post, region, ålder och om 
du kontaktar din region om att vara ombud. 
Du kan även använda blanketten nedan eller 
anmäla dig via ett formulär på hemsidan.
   Glöm inte att sen fråga din region om du 
kan åka som ombud om du vill kunna rösta. 
Varje region får utse högst fem ombud så det 
är lite först till kvarn som gäller. 
    Tänk på att inte anmäla små barn eller 
andra personer som inte kan delta i mötet. 
Årsmötet är endast till för ombud och med-
lemmar som aktivt deltar. 
   Reseersättning betalas ut enligt policyn. 

Inför årsmötet kan alla medlemmar 
lämna in motioner (förslag) till förbunds-
styrelsen, och/eller nomineringar till för-
bunsstyrelse och revisorer till valberednin-
gen senast sista januari 2013. 
   Vad vill du att SCUF ska göra? Vad ska 
SCUF driva för politik? Vem tycker du 
passar i förbundsstyrelsen? Har du svar på 
dessa frågor skriver du helt enkelt en motion 
och/eller en nominering.

Senast 31 januari 
Motioner: styrelsen@scuf.se
Nomineringar: valberedning@scuf.se  
  
Senast 20 mars
Anmälan: info@scuf.se        
Frågor: info@scuf.se eller 08-730 05 60
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Händelserikt år
år 2012 var ett händelserikt år för 
SCUF:s nationella organisation. En ny för-
bundsordförande och många nya ledamöter 
tog över förbundsstyrelsen på årsmötet i 
april. På förbundskansliet skedde också ett 
ledningsbyte med ny generalsekreterare. 
Kansliet fick även en ny ekonom. Sedan 
infördes en helt ny tjänst: verksamhetsut-
vecklare, en sammanslagning av de tidigare 
tjänsterna regionskoordinator, mångfald-
sprojektledare och kommunikatör.  

SCUF genomförde som alltid två stora 
läger, varav ett vinterläger och ett sommar-
läger. På vinterlägret föreläste kommunika-

tionschefen på Sveriges Konsumenter om  
konsumtion och hur man som konsument 
kan påverka. Sommarlägret innehöll som 
vanligt roliga aktiviteter dagarna i ända som 
såpafotboll, disco, höghöjdsbana och tårttäv-
ling, men också dietistföreläsning och utbyte 
av erfarenheter av gluten-/lakotsintolerans. 
   Under året har SCUF tagit flera steg mot 
att bli en bättre konsumentorganisation med 
konsumentundersökningen och medlemskap 
i Sveriges Konsumenter.    

Tema påverka 2013
Nästa år har SCUF tema påverkan vilket 
betyder att det kommer satsas extra mycket 
på stöd till alla som vill påverka sin och 
andras situation som gluten- och/eller lak-
tosintolerant konsument. 
   En påverkansguide har tagits fram som 
ligger på hemsidan under Påverka. Under 
vinterlägret och förbundsårsmötet kommer 
det ordnas påverkansutbildningar utifrån 
guiden. Det handlar om att uppmärksamma 
problem, sprida tips och råd, anmäla brister 
och uppmuntra det som är bra.  
   Vill du vara med och påverka kan du maila 
paverka@scuf.se. 

Kolla in de nya 
snygga SCUF-
kläderna som 
finns att beställa 
på hemsidan. 

Du kan även anmäla dig via ett formulär på hemsidan. 


