Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF
Org.nr 815201-3861

Protokoll förbundsstyrelsemöte 13-15 oktober
2017
Närvarande: Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Maria Hellquist (MH), Martina
Karlsson (MK), Sara Eriksson (SE), Maja Rinnert (MR) och Fanny Nordström (FN).
Adjungerad: Jenny Pettersson (GS) och Lisa Olsson (Kommunikatör).

Ansvarig(a)

*§1 Mötets öppnande
SL
Mötet öppnas klockan 19.13 2017-10-11,  via skype. Stjärnmarkerade punkter lyftes vid
skype mötet. Övriga punkter ajournerades till förbundsstyrelsemöte, med start 2017-10-14.
*§2 Val av sekreterare och justerare
FS beslutar...
1) ...att välja MR till mötessekreterare.
2) ...att välja FN och SE till justerare.

SL

*§3 Dagordningens fastställande
SL
CÅ tar upp att FS behöver diskutera förslaget om att skapa en bok med minnen från SCUF.
FS beslutar…
1) ...att lägga till §15.3 Bok för engagemang till dagordningen.
*§4 Fattade beslut

SL

*§4.1 Alkohol- och drogpolicy
På det senaste förbundsstyrelsemötet beslutade FS om vilka ändringar som skulle göras efter
förbundsårsmötesbeslut och dessa fastställs.
GS yrkade...
1)...att anta förslaget till Alkohol- och drogpolicy med ändringar beslutade på
förbundsårsmöte 2017 och förbundsstyrelsemöte 19-20 augusti 2017.
FS beslutade den 7 augusti 2017...
1)...att anta förslaget till Alkohol- och drogpolicy med ändringar beslutade på
förbundsårsmöte 2017 och förbundsstyrelsemöte 19-20 augusti 2017.
*§4.2 Placeringspolicy och sponsringspolicy
På det senaste förbundsstyrelsemötet beslutade FS att FN och GS skulle gå igenom
dokumenten igen och se om ytterligare förändringar skulle göras.
GS yrkade...
1)...att anta förslaget till Sponsringspolicy.
2)...att anta förslaget till Placeringspolicy.
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FS beslutade den 19 augusti 2017...
1)...att anta förslaget till Sponsringspolicy.
2)...att anta förslaget till Placeringspolicy.
*§4.3 Stadgar
På det senaste förbundsstyrelsemötet beslutade FS att skjuta upp beslutsfattandet gällande
ändringarna utifrån beslut på förbundsårsmötet i både förbundsstadgarna och SCUF:s
normalstadgar för medlemsföreningar eftersom förbundsårsmötesprotokollet inte var
påskrivet.
SL yrkade...
1)...att fastställa att ändringarna som gjorts i SCUF:s förbundsstadgar stämmer överens med
de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017.
2)...att fastställa att ändringarna som gjorts i SCUF:s normalstadgar för medlemsföreningar
stämmer överens med de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017.
FS beslutade den 22 september 2017...
1)...att fastställa att ändringarna som gjorts i SCUF:s förbundsstadgar stämmer överens med
de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017.
2)...att fastställa att ändringarna som gjorts i SCUF:s normalstadgar för medlemsföreningar
stämmer överens med de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017.
§5 Medlemsföreningar

Alla

§5.1 Rapporter
CÅ (VU)
VU har nyligen skickat ut ett formulär för arbetet med lokal utveckling till alla MF. Då
formuläret är omfattande beslutar VU och CÅ att denna gång inte samla in ytterligare
rapporter från MF. Detta för att inte skapa för stor arbetsbörda för MF.
VU föreslår att vi slår ihop rapporterna med lokal utveckling för att förtydliga vad MF arbetar
med. Ett annat förslag är att VU samlar in rapporter från MF inför varje FS möte, men att
lokal utveckling har ett färre antal utskick under året. VU:s tanke med detta skulle vara att
göra det tydligare för henne och FS vad arbetet innebär. Det ska även syfta till att minska
arbetsbördan på MF.
Frågor att diskutera:
● CÅ vill att FS diskuterar hur de vill arbeta med rapporterna från medlemsföreningarna
i fortsättningen.
§5.2 Äskningar
FS diskuterar inkomna äskningar från medlemsförening Väst.

CÅ

FS beslutar…
1) ...att bevilja medlemsförening Väst 8125 kronor för aktivitet Halloween på Liseberg.
2) ...att bevilja medlemsförening Väst 21900 kronor för aktivitet Mat för livet.
3) ...att bevilja medlemsförening Väst 3600 kronor för aktivitet islandshästridning.
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§5.3 Lokal utveckling
MK, MH (VU)
MK presenterar hur VU tillsammans med FS har arbetat med lokal utveckling under hösten,
vilket har varit genom frågeformulär. Resultatet av formulären ska ligga som underlag för
hur kansliet och FS ska kunna ge bättre stöd i deras verksamheter. Detta upplevdes av flera
MF som ett bra sätt att komma med funderingar och tankar till styrelsen och kansliet.
Frågor att diskutera:
● Hur kommer FS att återkoppla till medlemsföreningarna gällande lokal utveckling och
frågeformuläret efter mötet?
● Hur kommer FS arbeta med de frågor som medlemsföreningarna uttryckt att de
behöver stöd i, och vad kommer delegeras till VU?
● Vad är planen framåt för lokal utveckling?
MK gör en kort redovisning av resultatet från enkäten medlemsföreningarna svarade på.
Undersökningen visade bland annat att den äldre målgruppen hos våra medlemmar inte
lockas till olika aktiviteter. Det finns även en rädsla hos medlemsföreningarna att det inte ska
komma några medlemmar på planerade aktiviteter. Utifrån vad som framkommit i enkäten
planerar FS att ett återkopplingsmail ska skickas till var medlemsförening gällande Lokal
utveckling.
FS beslutar…
1) ...att delegera till kansliet att upprätta ett återkopplingsmail avseende enkäten om
lokal utveckling, till var medlemsförening.
§6 Styrdokument
§6.1 Krisplan
GS
Efter att GS satt sig med krisplanen insåg hon att det var mer jobb med att uppdatera
planen än hon tidigare förstått. GS har därför som mål att den ska vara uppdaterad och
klar till nästa möte.
§6.2 Arbetsordning
CÅ
Arbtesordningen för FS är ett dokument som syftar till att förtydliga FS arbete och arbetssätt
för året. Det är ett dokument som löpande ska uppdateras för att följa och leda FS arbete så
bra som möjligt. Under förra förbundsstyrelsemötet (18-20 Augusti), delegerades det till CÅ
att uppdatera arbetsordningen utifrån diskussionen på mötet.
FS beslutar att...
1) ...att anta förslaget på Arbetsordning förbundsstyrelsen 2017-2018.
§7 Mångfald
MR (AFH)
I handlingsplanen för SCUF:s mångfaldsarbete står det att “SCUF strävar efter att alla
medlemmar ska kunna engagera sig. För att möjliggöra det, och öka mångfalden i
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organisationen, behövs nya sätt att engagera sig, sätt att engagera sig som tilltalar och
inkluderar medlemmar som inte vill eller har möjlighet att engagera sig idag.”
Frågor att diskutera:
● Vad kan engagemang innebära? Vad är syftet med det?
● Hur skapar vi intresse hos inte tidigare medlemmar? Hur når vi dem?
● I vilka forum finns potentiella medlemmar?
● En åtgärd i handlingsplanen är att FS, Kansli och MF ska skapa nya sätt att engagera
unga, som inte kretsar kring styrelsearbete. Har detta gjorts?
FS diskuterar att syftet med engagemang är att förbundet ska kunna fortsätta finnas kvar, vi
ska kunna göra skillnad och påverka. Om förbundet växer ökar möjligheten för att få andra
engagerade och vice versa. Engagemang kan vara såväl små som stora saker och både
styrelsearbete och pärlande av armband, användande av instagram eller videoskapande är
ett bidrag till verksamheten. Ett av förbundets utmaningar är att skapa intresse hos inte
tidigare medlemmar. Hur vi kan göra detta är att upplysa dietister om vår verksamhet då
dietisten är en av de första kontakterna en person får i samband med diagnostisering. Vi kan
också sprida information om  vår verksamhet på sociala medier såsom facebook. Ytterligare
ett sätt är att hålla föreläsningar på centrala mötesplatser, såsom bibliotek eller olika
evenemang som har koppling till celiaki. FS har börjat tänka på nya sätt att engagera unga
genom omvärldsbevakning, men behöver arbeta vidare med att implementera detta i vår
egen verksamhet. Exempelvis diskuterades appar och spel.
§8 Nationella aktiviteter
§8.1 Vinterläger
SL, CÅ, SE, MH, MK
Vinterlägret 2018 kommer att anordnas i Romme den 4-7 januari och vi kommer att bo på
vandrarhemmet Vassbo. Lägret är planerat för 20 deltagare och fem (5) ledare. Vi har också
gjort förfrågningar hos bussbolag och väntar på svar från dessa. Anmälan är planerad att
öppna i oktober. I deltagaravgiften ingår buss från Stockholm, boende, mat och liftkort.
§8.2 Mat för livet-mässan
GS
Då vi kommer att ha en mindre monter detta år än tidigare så har vi tagit beslut om att det
enbart kommer finnas möjlighet för kansliet och FS att stå i montern.
Fokus i år kommer att vara medlemsvärvning. Vi kommer att ha en dator på plats där GS
kommer att ha ansvar för att kolla upp och lägga till nya medlemmar i registret. Förutom
detta kommer vårt nya profilmaterial släppas och finnas på plats för försäljning. Kansliet har
även tagit fram egna vattenflaskor med Scuf:s logga på som medlemmar kan få på mässan.
Frågor att diskutera:
● Vilka från FS kan vara med under mässan och under vilka tider?
○ GS lägger upp ett preliminärt schema för hur FS medlemmar kommer att stå
vid montern.
● Hur ska vi tänka när vi jobbar med medlemsvärvning under mässan?
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○ FS representerar Scuf på mässan och ska då prata med medlemmar och ge ett
inbjudande intryck.
● Vilka riktlinjer bör finnas för representation i montern?
○ FS har en gemensam röst utåt och  ska vara påläst om verksamheten. FS är
representant gentemot såväl privatpersoner som företag.
§8.3 Aktiv
Helgen mellan 15-17 september, anordnade SCUF en utbildningshelg och träff för SCUF:s
aktiva medlemmar, och de medlemmar som är nyfikna på vad ett engagemang i förbundet
innebär. Deltagarna bestod av styrelsemedlemmar och representanter från
medlemsföreningar runt om i landet, förbundsstyrelsen samt kanslipersonalen. Vi var totalt
17 personer som under fredagen samlades på kansliet i Stockholm för en helg fylld med
gemenskap och utbildning.
§8.5 Fri från gluten
Helgen mellan den 7-8 oktober anordnades Fri Från Gluten på SCUF:s kansli. Det var 10
deltagare plus VU och Kommunikatören från kansliet, samt FN och MR från FS som var på
plats. Helgen bestod av en föreläsning med dietisten Ylva Törner, erfarenhetstorg, blindtest
med kaksmakning, besök på Under Kastanjen och pyssel.
§9 Förbundsårsmöte
§9.1 Propositioner
§9.1.1 Medlemsregister
GS
Efter förra årets debatt med medlemsregistret lades det fram en motion från
medlemsförening Väst om att SCUF skulle skaffa ett eget medlemsregister. Efter förslag från
FS så togs beslut om att ett underlag med analys om vad ett registerbyte skulle tas fram och
presenteras på förbundsårsmötet 2018. GS har sedan det mötet varit i kontakt med SCF för
att försöka få fram deras syn på frågan. Det finns både positiva och negativa delar med ett
byte av medlemsregister och beslutet kommer inte att behöva tas än.
GS kommer 2017-10-19 ha möte med SCF:s ordförande Bengt kring medlemsregistret.
Frågan är komplex och kommer möjligtvis behöva fatta ett beslut fort efter det.
§9.2 Verksamhetsplan
AFH
FS ska ta fram en verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.
Frågor att diskutera:
● Vilka områden ska SCUF fokusera på 2018-2019?
○ Vad ska vi göra inom varje område?
○  Varför?
● Finns det verksamhet som vi vill behålla från tidigare år?
○ Varför?
● Finns det verksamhet vi vill utveckla från tidigare år?

SL, MH,
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○ Vad? Hur?
● Finns det verksamhet vi inte vill behålla från tidigare år?
○ Varför?
FS diskuterar kring vilka områden vi ska fokusera på. Dessa är påverksansarbete, effektiv
organisation och social verksamhet samt övrigt. Inom den sociala verksamheten vill vi
anordna ett sommar- och vinterläger (vinterlägret ska vara med NCFU), Fri från gluten, Start
(Aktiv), matmässor. Inom området som omfattar att skapa en effektiv organisation vill vi
hitta fler inkomstkällor, arbeta med medlemsregistret och göra en SCUF-enkät. Inom
påverkansarbete vill vi göra en medlemsundersökning, arbeta med SCUF-märkningar,
SCUF-gaffeln, sprida Tillgänglig skola, representation och lyfta medlemmars tankar. I övrigt
vill vi samarbeta med andra organisationer, såsom CYE, SCF, UA, LSU och NCFU.
§9.3 Delegationsordning
CÅ, MR
CÅ gör en presentation av hur delegationsordningen ser ut i dagsläget. Efter diskussion
kommer FS fram till att den nuvarande delegationsordningen är den mest lämpliga att ha
och att vi sedan förtydligar roller i arbetsordningen.
FS beslutar…
1) ...att den nuvarande delegationsordningen kommer vara utgångspunkt inför
kommande förbundsårsmöte, men att den ses över när alla propositioner är skrivna.
§9.4 Strategi 2019-2022
SL, MH, AFH
SCUF:s treåriga strategi går ut detta år och arbetsgruppen för SCUF:s strategi har därför tagit
fram några diskussionsfrågor gällande den kommande.
Frågor att diskutera:
Varför finns SCUF?
●  Vilka samhällsutmaningar vill vi jobba mot?
● Vad kan SCUF göra för att bekämpa dem?
Vilka områden är mest relevanta för oss att ha verksamhet inom?
● Varför?
● Vilka mål ska vi ha?
● Vilka mål finns för att SCUF inte ska behöva finnas?
● Vad kan vi göra på 3 år?
FS brainstormar kring varför SCUF finns, vilket resulterar i begrepp som: öka
levnadsstandarden, tillgänglighet, forum att diskutera, dela erfarenheter och kunskap,
påverka som ung, skapa förståelse, mänskliga rättigheter, samhörighet och gemenskap, bli
en enad röst, påverka ett större sammanhang. De  samhällsutmaningar vi står inför är
framför allt utanförskap, okunskap och medlemsantal.
Diskussion kring vilka områden som är mest relevanta för oss att ha verksamhet inom förs
och de områden som tas upp är:
● Restaurang och café. Problem som finns inom detta område är oförståelse, ovilja,
okunskap, otrygghet och priser.
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● Skola. Problem inom detta område är framför allt okunskap, oförståelse, ovilja,
otrygghet och utanförskap.
● Dagligvaruhandel. Problem inom detta område är sortiment, produktutveckling, pris,
placering och märkning.
● Sänka priser. Problemet med detta är den ojämna prisbilden och att alla inte vet om
denna prisskillnad.
● Sjukvården. Problem inom detta område är att det ges dubbla budskap om vad som
är okej att äta, olika differentieringar, dålig kunskap i primärvården, utredningar och
att man ej blir tagen på allvar.
● Öka kunskap om celiaki. Problem inom detta område är bristen på information
(exempelvis på affärer) och begreppsanvändning.
● Stabilare organisation. Problem inom detta område är bland annat osäkra
inkomstkällor, osäkert medlemsantal, oklara samarbeten och medlemskap och
osäker organisationsuppbyggnad.
● Sociala mötesplatser och gemenskap. Problem inom detta område är utanförskap
och oförståelse utifrån samt utsatthet (dålig kunskap, inte våga fråga, inte våga stå
emot grupptryck)
§10 Representation
§10.1 Utförd representation
SL och MK kommer närvara på LSU-representantskapsmöte 11-12 november.
Representantskapsmötet är LSU:s form av årsmöte där SCUF kan påverka bland annat
verksamheten.
§10.1.1 NUFT-möte
JG
Den 30 Augusti deltog JG i stället för MK på möte med resterande NUFT organisationer.
Syftet med mötet var att vi tillsammans skulle bestämma vad NUFT är, hur NUFT arbetar &
varför
NUFT finns. Under punkt åtta (8), extern kommunikation, står det att JG ska höra med
kansliet om dem har möjlighet att skapa hemsidan. JG har frågat GS, som svarade att det
inte är något de har tid till. Detta har JG fört vidare till NUFT men inte fått respons på.
FS diskuterar att SCUF inte behöver prioritera framtida engagemang med NUFT.
§10.1.2 LAGA-konferensen
SL
LAGA-konferensen hölls den 8 september och hade över 100 deltagare från skol-världen i
form av representanter, allt från myndigheter till skolpersonal och elever eller
vårdnadshavare. På konferensen presenterades materialet som projektet tagit fram och
hemsidan tillgangligskola.nu släpptes. Det hölls även föreläsningar om olika ämnen kopplade
till projektet och på slutet hölls ett panelsamtal med elever och en rektor. Konferensen var
lyckad och många av deltagarna tog till sig av materialet och projektet. Det var en bra
stämning under hela konferensen och bra diskussioner och frågor.
Kansliet var där och deltog som arrangörer av konferensen. Även SL och MK var där och
representerade SCUF.
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§10.1.3 CYE-konferensen
MR ger en presentation av hur CYE konferensen var, vad som togs upp och vad som
beslutades samt hur medlemmar kan arbeta vidare med CYE.

MR

Intressanta punkter som konferensen medförde:
● Kan man göra aktiviteter tillgängliga för unga med celiaki som inte bor i det aktuella
landet för aktiviteten?
● Kommunikation är en viktig grundsten i hur motivation till engagemang kan hållas vid
liv.
● Skulle ett sommarläger för CYE kunna hållas i Sverige?
● Finns det möjlighet att översätta information på lokala hemsidor till engelska så att
internationella personer med celiaki kan få tips och information om vad som finns i
ett land?
● Förslag om att ordna en lista med frivilliga personer som kan fungera som
“internationella buddies”, alltså kontaktpersoner till personer som besöker ens stad
eller land.
FS diskuterar möjligheten för SCUF att anordna aktiviteter på nationell nivå som kan
samordnas med internationella förbund. Aktiviteterna syftar då till att locka främst den äldre
målgruppen. FS delegerar till kansliet att undersöka möjligheten att ansöka bidrag från CYE
för framtida internationella aktiviteter. FS delegerar även frågan om översättning av SCUF:s
hemsida till engelska till kansliet. Vidare delegerar FS uppdrag till kansliet att undersöka
möjligheten till att skapa en “CYE-flik” på SCUF:s hemsida samt för internationella buddies.
En internationell buddie skulle fungera som en kontaktperson för personer med celiaki från
ett annat land.
§10.2 Kommande representation
§10.2.1 LSU-representatskapsmöte
SL och MK kommer närvara på LSU-representantskapsmöte 11-12 november.
Representantskapsmötet är LSU:s form av årsmöte där SCUF kan påverka bland annat
verksamheten.

SL

§10.2.2 Unga hörselskadade
Unga hörselskadade ska ha sitt årsmöte på Trollare folkhögskola 17-19 november. CÅ
kommer att representera SCUF.
*§11 Samarbeten
§11.1 CYE

MR

§11.2 SCF
SL, GS
Anna-Maria som tidigare jobbade som ombudsman på kansliet är SCF:s nya
generalsekreterare. Hon och GS sågs den 25/9 för att diskutera samarbetet mellan SCF
och SCUF. Hur samarbetet kommer att se ut beror dock lite på om SCUF fortsätter att dela
medlemsregister med SCF eller helt bryter sig loss. Under mötet pratade vi en del om möjliga
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samarbeten men dessa var då mer fokuserade på samarbeten kanslierna emellan. Hur vi
exempelvis kan hjälpa varandra i olika projekt och med olika kompetenser.
§11.3 UA
MK, CÅ
SL har pratat med UA:s ordförande om att styrelserna eventuellt ska träffas. SL och GS pratar
även med UA om eventuella framtida samarbeten efter att LAGA-projektet avslutats.
FS diskuterar om FS ska träffa UA igen och kommer fram till att det skulle vara givande. Ett
förslag är att ett möte kan hållas på fredagen under februari mötet 2018. Diskussion förs
även kring frågan om att Start skulle kunna vara en gemensam aktivitet tillsammans med UA.
FS beslutar…
1) ...att delegera till UA att styra upp ett kommande möte
2) ...att SL ska fortsätta diskutera med UA kring fortsatt samarbete.
§11.4 NUFT
MK, CÅ
CÅ har skriftligen gratulerat Madeleine Beerman, ordförande för Unga Reumatiker, för
tilldelning av stipendiet Säkerhetsnålen, given av IF försäkring. Unga Reumatiker är en av
ungdomsorganisationerna som tillhör NUFT nätverket. FS blev inbjudna att delta på
prisutdelningen, tyvärr kunde ingen närvara vid tillfället.
CÅ har samtalat med Linus Forsberg, Ordförande för Unga med Synnedsättning, och
Madeleine Beerman, Ordförande för Unga Reumatiker, kring framtida samarbeten inom
NUFT nätverket. CÅ har påpekat att SCUF har ett intresse att samarbeta mer inom NUFT
nätverket.
§12 Projekt
§12.1 LAGA-projektet
Projektet avslutas i oktober. Diskussion kring hur projektet har gått och hur vi ska arbeta
vidare fördes. Det pratades även om material från projektet och dess användbarhet.
§12.2 Samarbete Trygg Mat
SL
Hanna från Trygg Mat besökte kansliet 2017-10-13. Trygg Mat utvecklar en startup app som
syftar till att man ska kunna gå att scanna streckkoder och utifrån en förvald profil ska kunna
se om produkten går att äta, som celiakist. Appen ska vara gratis och de ska sälja annonser
till företag som vill synas i appen. Medlemmar har efterfrågat erbjudanden i appen, vilket
kommer att finnas. Trygg Mat har tagit ett statligt lån för att kunna arbeta med projektet på
heltid. Målet är att kunna presentera appen på Mat för livet - mässan. Hanna framförde att
de skulle önska att ha en fokusgrupp i Stockholm där man kan testa appen, förslagsvis att det
är en medlemsaktivitet.
§12.3 Nytt projekt
Kommunikatör
Kommunikatören presenterar under mötet tankar och idéer kring ett nytt projekt som skulle
kunna sökas av SCUF. Idén diskuterades i och förbundsstyrelsen tror att projektet är relevant
i tiden och för målgruppen.
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FS beslutar…
1) ...att delegera till GS att börja skriva en ansökan för projektet.
§13 Kansli
GS, Kommunikatör
§13.1 Kommunikatör:
Under hösten har Tillgängligskola.nu lanseras och kommunikatören har tagit fram hemsidan
tillsammans med Emma. Svarsenkäten för årets medlemsundersökning är färdig och svar
kommer att samlas in i oktober-november. Årets fokusområde är matbutiker och skolor.
Medlemsundersökningen heter Handla Glutenfritt. En bidragsansökan har skickats in till
Konsumentverket där vi ansöker om stöd till konsumentpåverkansverksamhet. Får SCUF
stödet kan vi under 2018 ta fram nytt utbildningsmaterial och nya sätt för medlemmar att
påverka lokalt. Förberedelserna inför höstens medlemsvärvning innefattar bland annat
framtagning av nytt profilmaterial, planering av Mat för livet-mässan, att ta fram utskick och
uppdatera hemsidan. Kommunikatören har också stöttat VU och FS i förberedelsearbete och
anordnande av de nationella medlemsträffarna Aktiv, Fri Från Gluten och Vinterlägret.
§13.1.1 Konsumentverksansökan
Kommunikatör
SCUF har tidigare fått bidrag förut men har inte fått det på två år, varför en bidragsansökan
nu har gjorts igen. Denna handlar, likt årets medlemsundersökning, om att handla
glutenfritt. Med bidraget kommer vi därför kunna jobba vidare med resultatet från
medlemsundersökningen. Med bidraget vill vi även arbeta med att skapa videos om vår
“drömbutik”. Vidare vill vi göra en “matbutiksrond”.
§13.2 Verksamhetsutvecklare
VU
VU har sedan förra förbundsstyrelsemötet planerat och genomfört Aktiv 2017 på kansliet i
Stockholm under helgen mellan 15-17 september. Under Aktiv fick deltagarna utöka sina
kunskaper i bland annat styrelse- och föreningsarbete, medlemsvärvning och vad kansliet
jobbar med. VU har även jobbat med lokal utveckling tillsammans med FS och MF genom att
utforma och skicka ut ett formulär med frågor.
§13.3 Arbetsdelegering
FS har börjat använda google drive mer än dropbox och föreslår därför att alla användbara
dokument ska finnas tillgängliga där för att underlätta styrelsearbetet.
FS beslutar...
1) ...att delegera till GS att överföra styrdokument från dropbox till google drive innan
årsskiftet 2017-2018.
§14 Ekonomi
MH, GS
GS har påbörjat arbetet med budgeten inför nästa år men inväntar preliminärt besked
på stadsbidraget samt andra bidrag vi sökt. GS vill dock varna FS för att det ser ut som
att vi kommer få betydligt mindre bidrag under nästa år och att dem ska förbereda sig på
att en diskussion om hur FS ställer sig till det kommer att komma. Minskade bidrag beror
främst på att vi pga lägre medlemsantal kommer få mindre bidrag från SCF samt att bidraget
från MUCF sjunker år för år. GS beräknar att vi kommer att få ca 350 000 mindre i bidrag
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detta år. Detta kommer innebära nedskärningar, bland annat att äskningspotten/det fasta
bidraget kan komma att sänkas rätt rejält i år och att vi måste börja fundera på andra möjliga
neddragningar.
GS presenterar en preliminär budget för kommande verksamhetsår.
§15 Övriga frågor
§15.1 Engagera sig på andra sätt
Kommunikatören framför att ett nytt sätt att engagera sig inom verksamheten under året
har varit pärlande av celiakiarmband. Medlemmar har exempelvis pärlat hemma på egen
hand och sedan skickat in pengar till celiakiforskningen. Ett sätt att engagera medlemmar i
framtiden är att dela ut informationsblad till matbutiker eller sjukhus.
§15.2 Påverkansarbete
§15.2.1 Skolfrågor
FN träffade 7 september 2017 Equality and Diversity manager på Handelshögskolan i
Stockholm. Mötet med Karol Vieker berörde hur skolan kan underlätta för de som har
allergier, med fokus på studenter med celiaki.
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§15.3 Bok för engagemang
CÅ
En tidigare medlem har kontaktat FS för att han vill skapa en bok med minnen från SCUF.
Detta ska syfta till att ”Detta kan hjälpa till att öppna ögonen för hur roligt det är att vara
med i en förening”, och på så sätt bidra till engagemang.
FS diskuterar under mötet för- och nackdelar med boken samt vilka eventuella konsekvenser
som kan uppstå.
FS beslutar…
1) ...att avslå förslaget för att skapa en bok.
2) ...att delegera till kansliet att anordna en “flashback” vecka eller dag/dagar på
instagram tillsammans med medlemmen.
§16 Kommande möte
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FS beslutar…
1) ...att kommande FS möte ska hållas 2017-11-24 till 2017-11-26, med ett föregående
skype möte 2017-11-20.
§16.1 Uppdragslistan
FS har gått igenom och uppdaterat uppdragslistan.
§17 Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan
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