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Protokoll förbundsstyrelsemöte 26-27 
november 
	
Deltagare: Sofia Larsson (SL), Maria Hellquist (MH), Christine Åström (CÅ), Johanna 
Larsson (JL), Sara Eriksson (SE), Martina Karlsson (MK). 
Adjungerad: Jenny Pettersson (JP), Lisa, Olsson (LO) (§9.5+14+18), David Persson 
(DP) (§9.5+14+18), Nisse Söderbäck (NS) (§8+9.2+13+15+17+20 +28). 
Frånvarande: Jonas Andersson (JA) 
 
          Ansvarig(a) 
 
*§1 Mötets öppnande        SL 
Mötet öppnas 15.06  den 21/11 av SL 
 
Stjärnmarkerade paragrafer tas på skypemötet. Efter skypemötet ajourneras mötet 
och återupptas den 26/11 kl 9.10. 
  
*§2 Val av sekreterare och justerare      SL 
Val av sekreterare: Maria Hellquist (MH) 
Val av justerare: Christine Åström (CÅ), Johanna Larsson (JL) 
 
*§3 Dagordningens fastställande      SL 
Punkter har lagts till till dagordningen efter det att den skickades ut 3 veckor innan 
mötet. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
1) ...att lägga till §5.3 Gotland 
2) ...att lägga till §9.2-9.5 under utförd representation 
3) ...att lägga till §16.2-16.3 under propositioner 
4) ...att lägga till §27 Utbildning 
5) ...att lägga till §28 SCF 
 
Dagordningen fastställs med dessa ändringar. 
 
*§4 Fattade beslut 
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*§4.1 Fadder Gotland        SE 
Vår nya medlemsförening Gotland hade den 12/11-16 sitt årsmöte där Frida 
blev ordförande, Felicia kassör och Ebba ledamot! Det närvarade två medlemmar 
utöver den nya styrelsen och mötet gick jättebra! De hade fått en massa nya idéer 
men de har bestämt att de inte ska ha någon aktivitet förrän efter jul, så i januari. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 7 oktober... 
...att SE är fadder för Gotland. 
 
*§4.2 Mångfaldsplan och -policy      CÅ 
CÅ och JP har i uppdrag som mångfaldsombud och representanter för SCUF sett 
över mångfaldspolicyn. Det fanns ingen antagen policy efter den som gick ut 2015. 
Därför är här en uppdaterad version av mångfaldspolicyn som förbundet kan förhålla 
sig till och arbeta utifrån. Till mångfaldspolicyn har det även skapats en tillhörande 
handlingsplan för mångfald. Den arbetar man med årsvis och uppdateras för varje 
år.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 7 november... 
...att anta mångfaldspolicyn och handlingsplanen för mångfald. 
 
*§5 Medlemsföreningar        Alla 
 
*§5.1 Rapporter         Faddrar 
 
§5.1.1 DÖW 
Styrelsen för D.Ö.W hade ett eget planeringsmöte i oktober där de gjorde en 
verksamhetsplan för året. MH har bett om att få den skickad till sig så att hon vet 
vad som händer i föreningen också. Den 12 november hade de en aktivitet 
tillsammans med SCF på AquaNova i Borlänge med bad- och pizzabuffé. Aktiviteten 
gick väldigt bra och det var 21 personer som deltog. 
 
§5.1.2 Syd 
CÅ var och besökte dem under ”Det goda livet” mässan och var med på ett 
styrelsemöte. Vi diskuterade ex. lokal utveckling och vikten av att svara så utförligt 
som möjligt på frågorna, gruppkontrakt, alkoholpolicyn, boendepolicyn, 
valberedning och rekrytering av nya styrelsemedlemmar, arbetsbelastning etc. De 
har stått i en monter och representerat SCUF Syd på ” Det goda livet” mässan i 
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Malmö. De har haft tosselilladagen. De har haft Skypemöte med SE 10/11 för att få 
hjälp med ekonomin. De känner att de fått den hjälp de behöver för tillfället. 
Efterfrågar utbildningar gällande hantering av alkohol, kan även fokusera på psykisk 
ohälsa, mobbning och utfrysning. Hjälper gärna till med handledning av inkludering 
av medlemmar på aktiviteter.  Förbundsstyrelsen tar med sig detta i planering av 
framtida aktiviteter. Är det möjligt att kräva utdrag ur belastningsregistret för ideellt 
engagerade, ex. styrelsemedlemmar som anordnar aktiviteter? De har inte problem 
med frågan i styrelsen nu men det var någon som kommit på tal tidigare, just 
eftersom man arbetar så nära barn och unga. Medlemsföreningar kan be om 
belastningsregister, men Syd får gärna ta upp det som en motion på nästa 
förbundsårsmöte, alternativt att förbundsstyrelsen tar upp det som en proposition. 
 
§5.1.3 Väst 
De tycker att deras aktiviteter har fungerar helt kanon för det har kommit så mycket 
deltagare under detta året. När de var på Skara Sommarland i somras så kom det 50 
personer dit. När de var på halloween på Liseberg så kom det 28 personer och sen 
när de hade ”BEAT DIABETES” -armband så kom det 10 personer. Kommande 
aktiviteter är att de ska till Mat för livet-mässan i Stockholm/Kista. De kommer bo 
över där 3 dagar så de kommer behöva äska för det. En äskning om detta har 
kommit in till äskningsgruppen som ska ta upp frågan under ett eget möte.  
 
§5.1.4 Öst  
Öst har haft tre planerade aktiviteter sedan förra förbundsstyrelsemötet, varav två 
genomfördes. Aktiviteterna var gokart, som blev inställd på grund av för få 
anmälningar, samt busfabriken i Norrköping. Busfabriken hade inte så många 
anmälningar, detta genomfördes dock ändå och uppskattades av deltagarna. 4 
oktober bjöd även styrelsen in till fika med styrelsen på Lysings i Ödeshög. Nästa 
aktivitet som är planerad är Mat för Livet-mässan i Stockholm. De kommer åka buss 
och har 12 anmälningar vid senaste kontakten med Öst. Väldigt aktiva på Facebook 
med att promota SCUF-enkäten, sina aktiviteter, vinterlägret mm. 
 
§5.1.5. Stockholm 
De har svårt att ordna möte så de har haft svårt att titta på de remisser 
förbundsstyrelsen skickat ut. Inga äskningar på gång. Har haft aktivitet på Aquaria 
som fick många deltagare. Mycket aktiva på sin facebook och instagram med 
“veckans fråga”. JL ska fixa en chattgrupp på facebook där de kan diskutera 
tillsammans. Stockholms styrelse har bokat ett möte med kansliet i december.   
 
*§5.2 Äskningar       Äskningsgruppen 
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§5.2.1 Äskning Medlemsförening Väst 
Medlemsförening väst skickade in en äskning då det när SCUF bytte mailsystem 
hade försvunnit anmälningar. I och med att anmälningarna kommit in i tid så ville 
Väst gärna erbjuda dessa personerna att få följa med men de skulle då gå över den 
budget som var satt för aktiviteten. I och med det äskade de för den ökade 
kostnaden. Styrelsen diskuterade även utifrån Västs önskan att någon från 
förbundsstyrelsen kunde komma och hjälpa dem då de blivit fler deltagare. 
Resultatet var att styrelsen kom fram till att CÅ skulle åka och hjälpa till och då också 
utföra fadderbesöket, eftersom JA inte kunde åka och för att inte öka kostnaderna 
för Väst. 
 
Äskningsgruppen beslutade den 25 oktober 2016... 
...att godkänna medlemsförening Västs äskning på 800 kr 
 
§5.3 Gotland 
Medlemsförening Gotland har nu startats! Förbundsstyrelsen behöver ta ett beslut 
om att Gotland är en medlemsförening ansluten till SCUF och diskutera vad det 
betyder. Alltså ta beslut på vad som gäller fram till att föreningen är godkänd av 
förbundsårsmötet. Det är viktigt att diskutera igenom olika saker som kan komma 
upp och att vi har beslut på vad som ska gälla. Det kommer underlätta när 
ytterligare nya föreningar startas, och om det skulle komma upp situationer är det 
viktigt att vi har beslut att falla tillbaka på. 
 
Frågor att diskutera: 
Ska föreningen få äska? 
Vilken typ av verksamhet ska de få bedriva? 
Får de kontakta sina blivande medlemmar? 
Behöver de ha ytterligare ett årsmöte? 
Ska de skicka in ekonomisk redovisning? 
Andra saker? 
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
1) ...att SCUF medlemsförening Gotland är en ansluten förening till SCUF 
2) ...att ansluten förening innebär  

a) att föreningen får äska  
b) att föreningen får bedriva verksamhet på samma sätt som föreningar 

godkända av förbundsårsmötet 
c) att det ställs samma krav på en ansluten förening som på en förening som är 

godkänd av förbundsårsmötet. Alltså att de ska hålla ett stadgeenligt 
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medlemsföreningsårsmöte och lämna in stadgeenlig redovisning till 

förbundsstyrelsen. 
d) Att ett möte ska genomföras med minst en representant från berörda 

medlemsföreningar samt en från förbundsstyrelsen, eller den 
förbundsstyrelsen utsett i sitt ställe. Ny medlemsförening får efter genomfört 
möte kontakta sina blivande medlemmar. Mötet måste ske 2 månader innan 
medlemsföreningsårsmötet för att ge berörda medlemsföreningar möjlighet 
att kontakta sina medlemmar. De blivande medlemmarna är det 
upptagningsområde som den blivande medlemsföreningen önskar tilldelas. 
Den eller de medlemsföreningar som berörs är deltagande i mötet. 

3) ...att SCUF Gotland ska få 3000 kr i nystartsbidrag 
 
§6 Styrdokument 
 
§6.1 Alkoholpolicy         MH 
Diskussion kring förslaget som varit på remiss. Förbundsstyrelsen anser att 
dokumentet fortfarande är otydligt och öppnar för tolkning. Kommentarer från 
medlemsföreningarna gällde bl.a. hur strikt alkoholpolicyn skulle vara. 
Förbundsstyrelsen delegerar till JP att ta fram tre förslag på alkoholpolicy till nästa 
möte. 
 
§6.2 Påverkansstrategi        MK, JL 
Förbundsstyrelsen delegerar till JP att gå igenom förslaget för påverkansplan och 
lägga fram ett reviderat förslag för påverkansplan 2017-2018. 
 
§6.3 Boendepolicy        CÅ, MH, JA 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
...att fastställa boendepolicyn. 
 
§6.4 Ordlista         SE, JL 
Förbundsstyrelsen delegerar till JP att gå igenom ordlistan.  
 
§6.5 Volontärpolicy/engagemangspolicy     MH 
När MH var på utbildningshelgen i Stockholm pratade de om vikten av att ha en 
volontärpolicy som har riktlinjer för hur volontärerna fungerar i organisationen. En 
volontärpolicy kan bl.a. ta upp 

- Organisationens värdegrund 
- Vilka roller volontärer resp. anställda har 
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- Problem- och konflikthantering 
- Ev andra policys som kan vara viktiga för volontären att känna till 
- Vem som ansvarar för volontärer/vem de ska vända sig till 

 
Förbundsstyrelsen delegerar till JP att titta på en eventuell engagemangspolicy eller 
ett liknande dokument för SCUF.  
 
§6.6 Ekonomisk strategi        JA, JP 
JP går igenom sitt utkast på ekonomisk strategi. I och med att det ska vara en 
långsiktigt dokument blir dokumentet vagt och därmed svårt att använda sig av. 
Förbundsstyrelsen anser att det är bättre att ha ett dokument som kan revideras vid 
behov under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen delegerar till JP att ta fram ett 
levande dokument som tas upp på varje förbundsstyrelsemöte. 
 
*§7 Vinterläger         SE, MH 
Anmälan öppnades 1 november och kommer att stängas 15 december. Just nu har 
vi 12 anmälda till lägret. Men det är fler som har mailat att de är intresserade men 
har lite frågor. Vi har också planerat att marknadsföra lägret under mat för livet-
mässan. Vi hoppas även att medlemsföreningarna kan sprida information om lägret. 
SE och MH skriver ihop en text som faddrarna kan skicka ut till sina 
medlemsföreningar. 
 
Vi har bokat buss som ska gå från Stockholms central till Sälen kl 12 på torsdagen 
och hem igen 12 på söndagen.  Den bussen får vi även använda på plats i Sälen för 
att ta oss mellan boendet och Kläppen. Vi har tillsammans med NCFU gjort ett 
preliminärt schema för helgen. Deltagaravgiften har vi satt till 1200 kr och då ingår 
bussresa, boende, mat och liftkort i två dagar. 
 
Vi har tillsammans med NCFU bestämt att hålla i kvällsaktiviteterna varsin kväll, en 
kväll för Sverige och en kväll för Norge. Vi planerar också att ha lite diskussion efter 
skidåkningen som Norge ansvarar för, där vi diskuterar hur det är att ha celiaki och 
vilka situationer man kan hamna i.  De från förbundsstyrelsen som kan vara med som 
lägerledare är för närvarande SE, MH och SL. CÅ och JA ska återkomma om de kan. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
...att alla ledare på lägret ska vara över 18 år. 
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§8 Mångfald          CÅ 
 
§8.1 Nå medlemmar 
Förbundsstyrelsen diskuterar kring hur vi når nyblivna medlemmar och hur vi får folk 
att vilja bli medlemmar. Exempelvis nå ut i skolan via skolsköterska och/eller kurator. 
Mångfalden kan vara t.ex. geografisk, samhällsklass etc. Genom att öppna upp nya 
vägar för engagemang förutom att sitta i en styrelse så kan vi också få större 
mångfald bland engagerade. MK ska titta närmare på en eventuell SCUF-märknings-
kampanj för att engagera en ny målgrupp i SCUF. 
 
*§9 Utförd representation 
 

*§9.1 NCFU-årsmöte        SL,SE,JP 
SL, SE och JP representerade SCUF på NCFU:s årsmöte i Trondheim, 21-23 oktober. 
Vi deltog under årsmötet under lördagen, en stadsvandring i Trondheim, middag 
och föreläsningar under söndagen. Sofia och Sara hade en uppskattad presentation 
om SCUF. Flera av NCFU:s deltagare kom efter presentationen och frågade om hur 
det fungerade i våra medlemsföreningar och med vårt påverkansarbete. Det finns 
många skillnader mellan SCUF och NCFU, men också många likheter. Några saker vi 
lade märke till under helgen var att det inte var lika mycket förslag eller diskussioner 
under årsmötet. Det fungerade även annorlunda kring ekonomin i lokallagen 
(medlemsföreningarna). Lokallagen har inga egna konton som de kan använda, utan 
betalar själva för aktiviteter och liknande och får sedan pengar tillbaka. De söker 
också bara pengar från förbundet en gång per år. Ytterligare en skillnad är att NCFU 
inte bedriver något påverkansarbete. En likhet mellan förbunden är att vi båda 
lägger stor vikt vid det sociala arbetet. 
 
§9.2 Samverkansgrupp Livsmedelsverket     MK 
MK representerade SCUF genom LSU på mötet med samverkansgruppen. Där 
Presenterades ”Regeringsuppdraget att ta fram underlag till insatser för att 
främja hälsa kopplat till mat och fysisk aktivitet” från två personer från 
projektgruppen. Där fick vi som representanter möjlighet att lyfta upp utmaningar 
som vi möter inom organisationerna. Detta ska vara för att få input och bidra till 
projektgruppens arbete för underlaget. En annan punkt som diskuterades var vad 
som ligger på regeringen, myndigheterna, samhällets och de civila samhällets ansvar 
att kunna jobba för uppdraget. 
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*§9.3 Ledarskapsseminarium och stipendieutdelning   SL, JP 
Den 14 november representerade JP och SL SCUF under prisutdelningen utav 
Killander-stipendiet på Livrustkammaren i Stockholm. I samband med 
stipendieutdelningen hölls också ett seminarium om hur ideella organisationer 
påverkas av ett internationellt engagemang med flera inbjudna talare från olika 
ideella organisationer. Kvällen var organiserad av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-
årsfond och SCUF var inbjudna i på grund av att vi blivit beviljade bidrag från 
stiftelsen under 2017.  
 
*§9.4 LSU:s årsmöte        JL,MK 
JL och MK representerade SCUF.  Några frågor som togs upp på mötet var om LSU 
ska driva frågan om rösträtt från 16 år och om medlemmar mellan 0-5 år ska 
undantas i statistiken när man söker bidrag från MUCF i och med att de inte är 
bidragsgrundande. Det var även olika workshops där MK besökte workshops om 
LSU:s vision och om finansieringen av LSU. JL var på en workshop om Agenda 2030. 
Under mötet nätverkade även MK och JL med representanter från andra NUFT-
organisationer. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
…att SL och MK ska se över syftet med ett möte och vad som kan tas upp på ett 
möte med andra NUFT-organisationer.  
 
*§10 CYE          SE, MH 
SE och MH har mailat ansvarig för CYEs tidning Beat The Wheat om att vara med i 
numret som ges ut slutet av december i år med ett recept på kanelbullar. SE och 
MH har också pratat med dem om att ha en artikel om vinterlägret när det har varit. 
SE och MH föreslår också att faddrarna kan prata med sin medlemsförening om CYE 
så att de kan sprida det vidare till sina medlemmar. T.ex uppmuntra att sprida Beat 
The Wheat och fråga medlemmar om de har något som de vill dela med sig av i 
tidningen.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
...att SE och MH skriver ihop en text som faddrarna kan skicka till sina 
medlemsföreningar. 
 
*§11 Lokal utveckling        JL,MK 
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*§11.1 Sammanställning 
Sammanställning av svar från medlemsföreningarna på de frågor de fick.  
Förbundsstyrelsen diskuterar svaren och hur de kan användas i det fortsatta arbetet. 
 
§11.2 Nytt område 
JL och MK föreslår virtuell kommunikation som nytt ämne för lokal utveckling. 
Tanken var tidigare att kalla temat för sociala medier - grafiska manualen men JL och 
MK valde att bredda temat.   
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

1) ...att kalla temat för virtuell kommunikation istället för sociala medier - grafiska 
manualen. 

2) ....att godkänna virtuell kommunikation som nytt ämne för lokal utveckling 
3) ... att räkna med D.Ö.W och Gotland som tillräckligt aktiva 

medlemsföreningar för att vara med när vi arbetar med lokal utveckling.  
 
*§12 LAGA-projektet         SL 
Rapport från Emma, Sandra och styrgruppen. 

- två personer som tittar på LAGAs texter och kan kolla att det stämmer med 
SCUFs verksamhet etc. MH tar på sig det. 

- Tips på platser att sprida LAGA: Skolor, konferenser för lärare, större 
mataffärer, listan från AKTIV, leverantörer av skolmat. 

 
§13 Verksamhetsrevisor        SL,revisor 
Presentation av halvårsrapport och diskussion utifrån revisorns syn på vårt arbete. 
NS tycker att förbundsstyrelsen ligger i fas med vad de ska göra utifrån 
verksamhetsplanen, men att förbundsstyrelsen bör se över vilka styrdokument som 
ligger uppe på hemsidan. 
 
§14 Rapporter från kansliet       JP 
 
§14.1 Rapporter 
LO berättar om intern kommunikation och framtagning av SCUF-personligheter för 
ett test där medlemmar kan se vilken typ av SCUF-personlighet de är.  
 
DP berättar om samarbete med ABF och hur SCUF i framtiden kan arbeta närmare 
dem för att få ersättning för vår folkbildande verksamhet. 
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*§14.2 Förbundsårsmöte 2017 
Bosön konferenscenter ute på Lidingö är bokat inför årsmötet 2017 som kommer att 
hållas mellan 7-9/4. Jenny kommer att ha ett möte med Bosön efter årsskiftet för att 
bestämma de små detaljerna kring helgen. Det som redan är bokat är att deltagarna 
kommer bo i fyrbäddsrum, att vi får tillgång till en idrottssal 4 timmar både lördag 
och söndag samt att det även ingår tillgång till bastu. En kallelse till årsmötet 
kommer att finnas med i nästa Celiakiforum som går ut till alla medlemmar. 
 
§15 Aktiv 
 
§15.1 Uppföljning         SL, JP 
Överlag en bra stämning under helgen. Det som efterfrågas är mer kunskap om och 
kanske lathundar för styrelsearbete. 
 
§16 Propositioner 
 
§16.1 Logga          JA 
Förbundsstyrelsen diskuterar kring en proposition på ny logga. Förbundsstyrelsen 
delegerar till LO att ta med medlemsföreningsloggor i den grafiska manualen.  
 
§16.2 Stadgeöversyn        SL, CÅ, SE 
Förbundsstyrelsen diskuterar kring propositionen om stadgeändringar. 
 
§16.3 Övriga propositioner 
Förbundsstyrelsen diskuterar vilka andra propositioner som ska skickas in. 
 
§17 Ekonomi          JP 
JP går igenom budgeten och budgetuppföljningen. Som det ser ut nu kommer det 
minusresultat som fanns i budgeten som antogs på förbundsårsmötet att vara 
mindre än beräknat. 
 
§18 Mat för livet-mässan        DP 
16 stycken medlemmar har anmält intresse för att stå i montern. Det kommer också 
genomföras en medlemsaktivitet under mässan. De som står i montern ska bl.a. 
informera om SCUF, hur man blir medlem, våra läger, att bli lägerledare etc.   
 
*§19 Samarbete TryggMat       SL 
SCUF blev kontaktade av ett företag som heter TryggMat i september där de 
frågade om vi var intresserade av att vara med i deras projekt om att ta fram en app. 
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Styrelsen diskuterade och kom fram till att vi gärna är med. Appen kommer 
utvecklas av företaget och innehålla olika delar. En del är att konsumenter ska kunna 
scanna varor i butiker och direkt i appen kunna se om produkten går att äta. En 
annan handlar om att äta ute. Bland annat ska då restauranger kunna sätta en QR-
kod i sin meny som kan scannas i appen och visa vad som passar ens kostprofil. 
Företaget har sökt bidrag för ett år, vilket vi hoppas går igenom. SCUF bidrar med 
tankar från medlemmar och i viss mån kontakter med exempelvis dietister. SL ska 
träffa den ansvarige på TryggMat den 28 november. 
 
§20 Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017    JP, SL 
JP går igenom verksamhetsplanen för 2017/2018 samt budgeten för 2017.  
 
§21 Omfördelning av medlemmar      JP 
Eftersom en av SCUF:s medlemsföreningar har lagts vilande behöver medlemmarna 
fördelas om till nya medlemsföreningar då de enligt MUCF:s regler måste tillhöra en 
förening. Resultatet kommer bli att D.Ö.W och Stockholm kommer få ökat 
medlemsantal tills vi kan få igång en ny förening i norr. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar...  
...att delegera omfördelningen av medlemmar till kansliet. 
 
§22 Samarbetsorganisationer       SL, MK 
SL och MK går igenom olika samarbetsorganisationer och hur SCUF kan samarbeta 
med dem. Hur SCUF kan fokusera på olika saker med olika föreningar.  
 
§23 Verksamhetsberättelse      MH, MK, JL 
Förbundsstyrelsen delegerar till kansliet att gå igenom utkastet på 
verksamhetsberättelse. 
 
§24 Journal på internet        SL 
Föräldrar får fram till och med att ett barn är 13 år gammalt logga in på barnets 
journal på nätet. Efter 13 års ålder försvinner den möjligheten, och varken barn eller 
föräldrar kan se journalen på nätet. Inte förrän barnet fyller 18 år får den tillgång till 
till journalen igen. Det finns nu ett projekt som ska se om det är möjligt att öppna 
upp så att de åren mellan 13 års ålder och 18 års ålder går att använda journalen. 
Det finns dock juridiska svårigheter. Möjligheten finns inte nu för att barn inte ska 
tvingas visa upp sin journal för föräldrar. Barnombudsmannen i Uppsala kontaktade 
oss angående om vi vill bidra till projektet, eftersom vi har en kronisk sjukdom och 
därför oftare är på sjukhus, själva som tonåringar ofta har koll på vår egen sjukdom 
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och utför egenvård. Han vill alltså ha kontakt med enskilda medlemmar hos oss 
under 18 år som tycker till i frågan. SL och LO fortsätter titta på det, exempelvis om 
det ska vara med i ett nyhetsbrev. 
 
§25 Uppdragslistan        SL 
Genomgång av uppdragslistan.  
 
*§26 Utbildning         MH 
Helgen 10-11 september var MH i Stockholm på utbildningen ”Att leda frivilliga i 
föreningslivet” hos Volontärbyrån. Vi gick igenom bl.a. hur man får människor att 
engagera sig i föreningar och hur man motiverar dem som är engagerade. SCUF var 
en av 16 organisationer som var med på utbildningen. Andra föreningar som var 
med var bl.a. Amnesty, Rädda Barnen, Barncancerfonden, Djurens Rätt, 
Berättarministeriet, Jourhavande medmänniska etc.  
 
MH, SL, MK och DP knyter ihop idéerna från utbildningen med Lokal utveckling, 
samverkansgruppen och DP. 
 
§27 SCF          SL, JP 
SCF har beslutat att inte längre dela medlemsregistret med SCUF. I framtiden måste 
SCUF be om utdrag från registret och betala 2 kr per medlem per utdrag. SCF har 
också beslutat att det i framtiden kommer krävas ett aktivt val varje år av 
medlemmen om denne vill vara med i SCUF och att man inte längre är automatiskt 
medlem i SCUF när man betalar medlemsavgiften till SCF. Detta kommer troligtvis 
innebära att SCUF kommer ha färre medlemmar framöver. Förbundsstyrelsen har 
börjat diskutera vad detta kommer att få för konsekvenser under nästa år och hur vi 
på bästa sätt kan hantera dem. 
 
§28 Kommande möte        Alla 
Nästa sekreterare bestäms inför nästa möte 
Nästa justerare bestäms inför nästa möte 
Skypemöte bestäms inför nästa möte 
 
§29 Övriga frågor         SL 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 
§30 Mötets avslutande        SL 
Mötet avslutas den 27/11 kl 16.54. 
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