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Protokoll förbundsstyrelsemöte 3-5 juni 

 
Närvarande: Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Jonas Andersson (JA), 
Johanna Larsson (JL), Maria Hellquist (MH), Sara Eriksson (SE, närvarade: §1-17.1)), 
Martina Karlsson (MK, närvarade: §1-7+12+13.1+14-15+17.1+20) 
 
Adjungerad: Jenny Pettersson (JP, närvarade: §1-7+12+13.1+14+17.1) 
 
     Presenterar: 
 
§1 Mötets öppnande  
Sofia Larsson (SL) öppnar mötet kl 09.00 3/6 2016  SL 
 
 
§2 Val av sekreterare och justerare 
Sekreterare: Christine Åström (CÅ) 
Justerare: Jonas Andersson (JA), Maria Hellquist (MH) 
 
 
§3 Dagordningens fastställande   SL 
Dagordningen fastställs efter vissa ändringar. 
 
 
§4 Fattade beslut 

- Arvode Julia Lindh    AU 
Arbetsutskottet (AU) tog den 8 april beslut om att ge Julia Lindh arvode enligt 
arvoderingsordningen för konferensledare/annan specifik insats, alltså 1/45 av 
prisbasbelopp. Detta på grund av att förbundsårsmötet varade under både 
två dagar och ordinarie mötespresidium inte hade möjlighet att vara 
närvarande under båda dagarna. AU beslutade också att SCUF skulle stå för 
Julia Lindhs resor till och från förbundsårsmötet i Ånnaboda 2016. 
 

- Äskning Syd 
Förbundsstyrelsen tog den 16 maj beslut per capsulum att godkänna 
medlemsförening Syds äskning på 13 100 kr. Mail skickades till alla 
styrelsemedlemmar om vad styrelsen brukar ta hänsyn till gällande 
godkännande av äskning, och på de grunderna valde styrelsen att godkänna 
äskningen. Äskningen godkändes innan ett ordinarie möte då 
medlemsföreningen haft svårt att komma åt sitt bankkonto.  
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- Lönerevision     PU 
PU diskuterade löneökningar inför kommande löneförhandlingar. 
 
 

§5 Utförd representation 
 
§5.1 SCF:s stämma     SL, JP 
SL, Jenny Pettersson (JP), Therese Skruf och Fannie Ek representerade SCUF på 
Svenska Celiakiförbundets, SCF:s stämma den 23-24 april. SL, Therese och Fannie 
var ombud med rösträtt. JP genomförde en presentation av hur SCUF arbetar med 
äskningar och bidrag till medlemsföreningar då SCF:s förbundsstyrelse hade lagt 
fram ett liknande förslag. Frågor som togs upp under mötet var arvodesförslag, 
medlemsavgift och medlemsbidrag samt utbildning. Förutom att framföra SCUF:s 
åsikt under stämman, pratade även SL och JP med ordförande och GS om att träffas, 
och att även styrelserna borde träffas och få utbyte av varandra. 
 
§5.2 Samrådsmöte Skolverket    JP 
JP deltog den 23/5 på Skolverkets samrådsmöte, som representant från SCUF 
genom Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT. Under mötet deltog 8 andra 
representanter från olika intresseorganisationer inom funktionshinderrörelsen. 
Meningen med samrådet är att funktionshinderorganisationerna här ska kunna ge 
feedback på skolverkets arbete utifrån deras intresseområde. Då SCUF:s 
intressefråga i detta sammanhang främst är skolmat och bemötande är det inte alltid 
vi har mycket att tillägga i diskussionerna. Det är dock ett bra tillfälle att träffa de 
andra organisationerna och få en kontakt till Skolverket. 
 
§5.3 Samverkansgrupp Livsmedelsverket   MK 
Martina Karlsson (MK) var på samverkansmöte som hölls på livsmedelsverket kontor i 
Uppsala. Samverkansgruppen är en grupp som utgör en del i ett långsiktigt och 
strategiskt arbete, delvis på uppdrag av socialdepartementet. Uppdraget handlar 
om att människor ska få bättre mat- och rörelsevanor med fokus bl.a. utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv. Delvis är det också i linje med att dela och dela med 
sig representanterna och livsmedelsverket emellan. Anledningen till denna 
samverkansgrupp är att få in civilsamhällets perspektiv och kunskap. Gruppen består 
bl.a. av representanter från konsumentföreningar, RF (riksidrottsförbundet), SPF 
seniorerna och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU.  
 
Deras strategi går ut på att öka livsmedelskontroll (förpackad och oförpackad mat), 
öka kompetenser och säkra offentliga måltider (skola, äldreomsorg osv).  
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Informerar om att det alltid ska finnas skriftlig information om vad maten innehåller, 
om den innehåller något av de främsta allergener som kan finnas i mat. Samma 
regler gäller hygien, personal eller ansvarig ska kunna säkra och informera om 
eventuell kontaminering under processen innan servering. Informerar att det ligger 
på kommunerna att dessa regler följs. Eventuell idé om att jobba på liknade sätt 
som UNF med kontroll av tobak och alkohol, fast med mat, för UA och SCUF (eller 
andra intresseorganisationer inom LSU) för livsmedelsverket kom upp och de ska 
undersöka hur detta eventuellt kan bli möjligt i framtiden. 
 
§5.4 NCFU:s möte     MH, SE 
Sara Eriksson (SE) och MH var på besök hos Norsk Cøliakiförenings ungdom, NCFU i 
Gardermoen den 15-17 april, som helt bekostades av NCFU. Första dagen var det 
lära-känna lekar och genomgång av helgens schema. Lördagen inleddes med ett 
seminarium med Henrik Syse om ideellt arbete och engagemang. Sedan var det två 
kurser som gick samtidigt. Den ena om lokallagsekonomi (medlemsföreningar) och 
den andra en NCFU-skola (hur NCFU fungerar, för de lite nyare medlemmarna). SE 
och MH gick på varsin. SE och MH hade även möte med NCFU:s styrelse om det 
gemensamma vinterlägret. Den tredje och sista dagen var det landsstyremöte. 
 
§5.5 Presentation Semper    JP 
SCUF:s kommunikatör, Lisa Olsson (LO) och SCUF:s föreningskoordinator, Clara 
Collin (CC), var i slutet av april och besökte Semper för att presentera förbundets 
medlemsundersökning. De träffade flera av de anställda som jobbar med det 
glutenfria sortimentet och höll en presentation om SCUF och resultatet av 
medlemsundersökningen 2015. Det är jättekul att SCUF:s åsikter tas på stort allvar 
av aktörer på den glutenfria marknaden. Vad vi med celiaki tycker är avgörande för 
vilka produkter som tas fram och därför är vår medlemsundersökning väldigt viktig. 
Där kan vi samla SCUF:s åsikter och erfarenheter så att de kan framföras till 
beslutsfattare.  
 
 
§6 Medlemsföreningar 
 
§6.1 Rapporter     Faddrar 
Stockholm: Johanna Larsson (JL) har ej fått kontakt än. JL ska försöka igen. 
 
Syd: CÅ rapporterar att Syd har haft en lyckad hästdag, kassören har avgått och syd 
letar nu ny kassör. Vidare planerar de Tosselilla tillsammans med SCF:s södra 
förening. JP ska hjälpa Syd med reseersättningen för förbundsårsmötet 2016. FS är 
informerade kring kommande äskningar. 
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Väst: JA rapporterar att Väst planerar under året att åka till Skara sommarland i juli, 
anordna en Göteborgsweekend under sommaren, fika i Uddevalla under sommaren 
samt rida islandshäst till hösten. Väst undrar när kommande FS-möten kommer att 
inträffa. JA kontaktar Väst efter FS-mötet. FS är informerade kring kommande 
äskningar. 
 
Öst: MK rapporterar att Öst i början av maj hade ett styrelsemöte, där även CC var 
närvarande. De pratade om planering inför sommar och i höst. De har också pratat 
om deras egen medlemsundersökning som de genomfört. Responsen var inte 
jättestor fast några svar har de fått in. Östs nästa aktivitet är lördag, den 28 maj då 
de ska köra Laserdome. De har inte fått in så jättemånga anmälningar, dock 
tillräckligt många för att genomföra aktiviteten. I augusti kommer de genomföra 
deras årliga resa till Liseberg och i år kommer den förhoppningsvis arrangeras 
tillsammans med Syd. Ingen äskning är planerad i nuläget. 
 
Norr: Region Norr beslutade på sitt medlemsföreningsårsmöte att lägga föreningen 
vilande. I och med att föreningen är vilande, och inte har lagts ner kommer den ha 
kvar sitt organisationsnummer och ett bankkonto med pengar de har. I sitt beslut 
under medlemsföreningsårsmötet utsåg de förbundsstyrelsen till firmatecknare för 
föreningen, alltså att förbundsstyrelsen ska vara ansvarig för föreningens konto 
medan den ligger vilande. Problemet är att banken kräver att det är en fysisk person 
med ett personnummer i protokollet som har ansvar för kontot. Förbundsstyrelsen 
behöver därför ta ett beslut där en fysisk person utses så att kontot kan tas över.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar... 
1) ... att utse Sofia Larsson (……-….) till firmatecknare för region Norr i enlighet med 
föreningens medlemsföreningsårsmötesbeslut i februari 2016 
2) ... att fullständigt upphäva Emelie Persson (……-….) och Marie Manholm (……-
….) rätt att teckna firma i föreningens namn 
 
 
§6.2 Äskningar     JP 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att utse en äskningsgrupp bestående av JL, SL och CÅ, för att undvika att 
jävsituation uppstår.  
 
Äskningsgruppen diskuterar Västs äskning nästa vecka. JA frågar Väst hur mycket 
pengar de har på sitt medlemsförenings-konto.  
 
§6.3 Lokal utveckling    JL MK 
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Lokal utvecklingsgruppen (MK, JL) skriver ihop ett dokument att skicka ut till 
medlemsföreningarna. Faddrarna tar kontakt med sina föreningar och bifogar 
dokumentet.  
 
§6.4 Fast bidrag 
I och med att två medlemsföreningar (DÖW och Norr) lagts vilande kommer 
utbetalningen av det fasta bidraget att påverkas då det beräknas på antal 
medlemmar den 31/12 2015. Då hade vi 6 medlemsföreningar men vi kommer 
enbart att ha 4 medlemsföreningar att betala ut till. Summan som är avsatt till det 
fasta bidraget är 68 000kr.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
 … att pengarna som skulle ha gått till Norr och DÖW (13 079kr) går till kostnaderna 
för montern vid ”Mat för Livet” mässan och att resterande pengarna går till 
underskottet. Eftersom SCUF beräknas ha ett större underskott än vid 
förbundsårsmöte där det beräknades att gå minus med ca 228 000 kronor detta år 
skulle detta avlasta budgeten något. 
 
§6.5 Omfördelning av medlemmar 
FS beslutar att skjuta upp beslutstagande till nästa FS möte, eftersom det finns 
potentiellt engagerade medlemmar som kan starta en medlemsförening. 
 
§6.6 Föreningsgrupp 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att godkänna förslaget att MK och JL tillsammans med Förenings- och 
lägerkoordinatorn skapar en arbetsgrupp som fokuserar på att skapa tydliga riktlinjer 
för det strukturella arbetet kring medlemsföreningar. 
 
 
§7 Ekonomi     JA, JP  
Enligt den budget som beslutades på förbundsårsmötet beräknas SCUF gå back ca 
228 000 kronor under 2016. På grund av olika faktorer som JP gick igenom på mötet 
så beräknas underskottet öka ytterligare om inte besparingar görs. JP har förhandlat 
om hyreskontraktet och dragit in på några av kansliets kostnader men under mötet 
diskuterades hur FS och JP gemensamt kan se över det ekonomiska läget och 
bestämma ekonomisk riktning för resterande delen av 2016. SCUF klarar ett 
underskott i år ur en ekonomisk synpunkt men det är inte hållbart ur ett längre 
perspektiv.  
 
FS diskuterade hur de själva kan dra in på kostnader under t.ex. FS-möten. FS ska 
även fundera på ytterligare förslag. 
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§8 Vinterläger     SE, MH 
MH och SE undersöker kostnaden för lägret och en budget ska tas fram. 
Lägeransvariga tillsammans med NCFU har tagit beslut om vart lägret ska hållas.  
 
 
§9 CYE 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att inte åka på CYE 2016 pga. SCUF:s ekonomiska situation. FS kommer istället 
att aktivt samarbeta med medlemstidningen ”Beat the Wheat” för att underhålla det 
internationella samarbetet. 
 
 
§10 Kommande möten 
FS-möte: 2-4/9 
FS-möte: 25-27/11 
FS-möte: 10-12/2 
FS-möte: 3-5/3 
 
 
§11 Vice ordförande 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att Christine Åström blir vice förbundsordförande för SCUF. 
 
 
§12 Rapporter från kansliet    JP 
 
§12.1 Sommarläger 
Sommarläger 2016 äger rum på Gransnäs Ungdomsgård i Aneby, Småland. Den 4-7 
juli är det 30 deltagare mellan 7-12 år och den 7-10 juli är det 30 nya deltagare 
mellan 13-17 år. Ledarna är 8 stycken inklusive en sjukvårdsansvarig, exklusive 
lägerkoordinator. Maten lagas av lägergårdens kökspersonal och ingår i priset för 
lägergården. Varje läger kommer även att få en lite lyxigare fika bestående av 
sponsring från ICA, Fria och Semper. Det är även beställt godisremmar till lägrets 
deltagare. De två huvudledarna har varit ansvariga för att ta fram ett lägerschema för 
de två lägren och delat upp ansvarsområden mellan ledarna. Aktiviteterna är 
framtagna för att genomsyra värdeorden: glädje, gemenskap, frihet och trygghet. 
Dessa värdeord önskas deltagarna mötas av vid lägrets start, bära med sig under 
verksamhetens gång och ta med sig vid hemgång.  
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SE åker eventuellt och hälsar på på lägret. 
 
§12.2 Medlemsundersökningen 
Förbundsstyrelsen uppmuntrar Kommunikatören att arbeta med fortsatt spridning av 
resultaten ut till våra medlemmar via ex. nyhetsbrev och Facebook. Undersökningen 
gick bra i år. Tre företag, inbjudna till ICA där LO presenterade, visade upp 
medlemsundersökningen, samt diskuterade frågor kring utbud och bemötande mot 
kunder.  
 
Jobba med tema för medlemsundersökning, kommer ut i oktober. 677 personer 
besvarade medlemsundersökningen. För att vara en medlemsundersökning med 
fokus på ett så pass specifikt område var det många som deltog (enbart de med 
celiaki som rest med antingen flyg, tåg eller båt det senaste året var aktuella). Om 
nästa års medlemsundersökning har ett bredare ämne bör det inte vara något 
problem att öka antalet deltagare. Sprid medlemsundersökningen via ett helt eget 
nyhetsutskick, via SCF och via alla SCUF:s vanliga kommunikationskanaler.  
 
Medlemsundersökningen 2016  

• Öka antalet svarande från 677 till 1000 personer   
• Sprid enkäten i samband med 3:e Celiaki Forums utgivning 3 okt   
• Kampanja ut resultatet via snygga diagram och starka citat på sociala medier 

(tänk på att bilder/grafik ska tala för sig själv och direkt kunna gillas). Följarna 
ska inte behöva läsa en lång text eller gå in på en länk)  

• Använd video för att informera om presentationer som gjorts 
• Håll minst tre presentationer hos företag   
• Lyft exempel på hur tidigare medlemsundersökningar påverkat aktörerna så 

att fler medlemmar svarar. 
 

§12.3 SCUF-enkät 
Enkäten ligger ute just nu och ska hjälpa oss att rikta vårt arbete efter hur 
medlemmarna uppfattar SCUF och vad de är intresserade av. 
 
§12.4 Träff för aktiva medlemmar     
SE och MH pratar med läger- och föreningskoordinatorn kring FS förslag på CASE 
till träffen.  
 
 
§13 LAGA-projektet 
 
§13.1 Rapport 
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LAGA-projektet jobbar just nu med metodmaterial, planera konferensen, planering 
för sista året, mentorskapsprogram och erfarenhetsplattformen. JP har möte 
varannan måndag med projektledaren, och SL och JP sitter i styrgruppen. 
Projektassistenten slutar efter sommaren, men en rekryteringsprocess har startat.  
 
Faddrarna får i ansvar att sprida LAGA-projektet vidare till medlemsföreningarna. 
 
§13.2 Erfarenhetsplattforms-policy   SL 
LAGA-projektet föreslår att förbundsstyrelsen tillsammans med Unga Allergiker (UA) 
samråder över en mer detaljerad policy som berör administratörshanteringen av 
erfarenhetsplattformen. FS föreslår att som administratör för gruppen gilla varje 
inlägg, men att det inte finns något krav på att kommentera. Kommentera endast i 
sakfrågor eller upplysningsfrågor som berör LAGA-projektet. Är det ett personligt 
råd, tips eller upplysning görs detta från det privata kontot.  
 
 
§14 Förbundsårsmötet    Alla 
Utvärderingar från årsmötet har sammanfattas. Finns på driven, blandad feedback. 
Positiva var överlag positiva till större delen av mötet och negativa var överlag 
negativa till hela mötet. Många deltagare påpekade stämningen, önskar mer tid för 
ex aktivitet och inte så ett långt möte. Många lyfte den vegetariska kosten, kanske 
ska tänka om till nästa år.  
 
FS diskuterade datum inför kommande förbundsårsmöte. 
 
Fokus: diskussioner kring motioner och propositioner, vilket ger en större 
delaktighet för alla i mötet. 
 
 
§15 Verksamhetsplan 2016/2017   Alla 
Verksamhetsplanen fastställdes på förbundsårsmötet 2016. FS har konkretiserat den 
och skapat mer specifika delmål. 
 
 
§16 Styrdokument 

- Arbetsordning     SL 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att fastställa arbetsordningen. I arbetsordningen finns ett beslut om hur vi i 
FS ska arbeta mot jäv. 

 
- Resepolicy     CÅ 
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CÅ ber JP undersöka kostnaden för utrikesresors utsläpp, framförallt flygresor, 
och efter det fastställer FS policyn över mail. 

 
- Alkoholpolicy     MH 

FS ska skicka ut det förslag till den nya alkoholpolicyn på remiss till 
medlemsföreningarna och informerar om delegationsordningen som berör FS 
frihet att redigera och ändra i policys mellan förbundsårsmötena. MH skriver 
ett utkast på remiss och skickar till FS. 

 
- Arbetsordning Valberedning   SL 

Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att anta den reviderade arbetsordningen.  
CÅ tar kontakt med JP för information kring Valberedningens pott i 
budgeten. Valberedningens kontaktperson (CÅ) tar kontakt och informerar 
Elin i valberedningen om ovanstående.  
 

- Arbetsordning Verksamhetsrevisor   JA 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att fastställa verksamhetsrevisorns arbetsordning. 
 

- Arvoderingsordning   MH 
Förbundsstyrelsen har tillsammans läst igenom dokumentet för att 
säkerhetsställa att alla vet vad det innebär. 
 

- Delegationsordning   SE 
Förbundsstyrelsen har tillsammans läst igenom dokumentet för att 
säkerhetsställa att alla vet vad detta innebär. 

 
- Krisplan    JL 

Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att fastställa Krisplanen. 
 

- Mångfaldspolicy    CÅ 
CÅ hör med JP efter senaste upplagan. FS beslutar kring mångfaldspolicy 
senare under nästa skypemöte alternativt på mail. 

 
- Placeringspolicy    JA 

JA ber JP att maila en wordfil med placeringspolicyn. JA redigerar 
”starksprit” till ”alkohol”. FS beslutar över mail eller skype. 
 

- Påverkansstrategi    MK 
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Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att skjuta upp beslutstagandet till nästa FS-möte. MK ska skriva ett förslag 
till beslut inför nästa möte. 
 

- SCUF-strategi     Alla 
Förbundsstyrelsen har tillsammans läst igenom dokumentet för att 
säkerhetsställa att alla vet vad det innebär. 

 
 
§17 Äventyrsläger     MH, JA 
 
§17.1 Rapport 
JP kommer att kontakta André Oliveira och erbjuda möte. Arbetsledarna (MH och 
JA) kontaktar JP för återkoppling till FS. Lägret har tillräckligt många anmälningar för 
att genomföras. Aktiviteter samt mat har planerats av André. Boende håller på att 
bokas. Ledarna är nästan fastställda. 
 
§17.2 Engagemangsaktiviteter    MH, JA, 
CÅ 
FS har tagit fram ett förslag till engagemangsaktivitet som MH skickar och 
presenterar för André. Fokus är att skapa en medlemsförening men framförallt förstå 
hur man skapar en aktivitet. 
 
 
§18 Mångfald     CÅ 
CÅ ber JP att mejla den senast omarbetade versionen av mångfaldsstrategin samt 
av mångfaldsplanen. FS fastställer den under skypemöte eller på mail. 
 
 
§19 Grafisk profil     LO, JP 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att fastställa den grafiska manualen, kommunikationsguiden samt 
kommunikationsplanen. 
 
 
§20 Kontaktpersoner 
 
§20.1 Valberedningen  
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att CÅ är valberedningens kontaktperson. 
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§20.2 Verksamhetsrevisorn 
Förbundsstyrelsen beslutar… 
… att SL är verksamhetsrevisorns kontaktperson. 
 
 
§21 Sammanhållningen inom SCUF   CÅ 
FS har diskuterat alternativ och förslag på att förbättra och stärka sammanhållningen. 
 
 
§22 Mötets avslutande    SL 
14:49 5/6-2016 
 
 
Underskrifter 
Datum 
 
 
 
Sofia Larsson    Christine Åström 
Mötesordförande    Sekreterare 
 
 
 
Maria Hellquist    Jonas Andersson 
Justerare     Justerare 


