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Förbundets och Föreningarnas ekonomi
• Förbundet omsätter CA 10 MSEK 

• Föreningarnas samlade kassa är ca 9 MSEK

• Förbundets egenkapital per medlem är ca 170 kr

• Föreningarnas egenkapital per medlem är i snitt 

496 kr (300 kr om man exkluderar Stockholm)

• Endast tre föreningar har sämre egenkapital än 

förbundet centralt. (Göteborg, Halland, 

Jönköping)



Frågeställningar att
diskutera i föreninga
rna:
1. Definiera vad medlemsnytta betyder.

2. Vilka förutsättningar finns för att 
använda de samlade ekonomiska 
resurserna på ett nytt sätt?

3. Vad och vilka frågor som vi inte 
hinner/klarar av att jobba med lokalt 
skulle vi vara intresserade av att vara 
med och finansiera tillsammans för 
att uppnå en 
gemensam medlemsnytta och hur 
skulle detta i så fall hanteras?



CeliakiboxenNYHET!! 

Ge nya huvudmedlemmar (nydiagnotiserade) en 
trygg och välkomnande start i sin nya okända vardag. 

• En box fylld med glutenfria varor till nya medlemmar att testa

• Du bestämmer själv innehållet du vill skicka med

• Exklusivt för licensierade företag med Det överkorsade axet 

• Möjlighet till flera rabatter/erbjudanden i medlemsappen som 

når alla medlemmar



Så här går Celiakiboxen till: 

2: Medlemmen anmäler själv sitt intresse via digitalt 

formulär. (GDPR kompatibelt)

2: Ni skickar med info om er/er produkt. 

(Tips! QR kod kan vara med för fler erbjudanden, 

rabattkupong, följa er i SoMe/nyhetsbrev etc.) 

FÖR MEDLEMMEN FÖR ER

Ca 40-50 
boxar/månad 

1: Förbundet skickar ut ett välkomstmail till alla nya 

huvudmedlemmar med länk till Celiakiboxen.

3: Medlemmen får hem en låda med olika 

produkter/rabattkoder samt häfte med information 

om celiaki, medlemsapp etc.  

1: Ni skickar era produkter (för ca 3 månader) till vår 

samarbetspartner som lagerhåller varorna, packar i 

Celiakiboxen och skickar ut till medlem.  

3: Fortsatt erbjudande som medlem kan ta del av i vår 

medlemsapp (gäller för alla medlemmar) 



SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET  /  MAGNUS LADULÅSGATAN 1  /   118 65 STOCKHOLM

Går det att äta säker mat utanför hemmet?

Linus Engqvist Richert

Ombudsman

Svenska Celiakiförbundet



Spelar det någon roll hur fel det blev?

Hur allvarligt är det egentligen?

1.Om du får fel information när du frågar om maten?

• Du förstod att det var fel, och undviker att äta maten. Ingen skada skedd.

• Men, nästa gäst med celiaki kanske inte har lika bra koll. Fel information kan leda till att 

maten äts, och resultera i en allvarlig celiakireaktion och skadad tarm.



Spelar det någon roll hur fel det blev?

Hur allvarligt är det egentligen?

4.Om du äter av den ”glutenfria” maten och får en celiakireaktion?

• Du åt av maten och blev riktigt dålig. Tydligt att det blev fel.

• Du blev dålig av maten, och det kan även nästa gäst med celiaki bli. Det kan leda till en 

skada på tarmen, vilket leder till sämre näringsupptag och bland annat högre risk för 

följdsjukdomar.



Alla fel kan leda till riktiga problem

Oavsett hur det blir fel,

så visar det på att den som presenterar/serverar/lagar maten inte har koll

Du kanske klarade dig den här gången. Men nästa gång kan du vara…

Nästa gäst med celiaki…



Kontakta kommunen så fort du kan

Om det blir fel, kontakta kommunen så snart du kan

1. Så fort du märker att informationen om maten är felaktig, eller att maten trots allt innehåller gluten ska du 

kontakta kommunen.

2. Efter att kommunen gjort sin utredning kan du kontakta

verksamheten som gjort fel och kräva ersättning om du

exempelvis blivit sjuk och missat skola eller arbete.

3. Om du kontaktar verksamheten först kan de i värsta fall

”undanröja bevis”, exempelvis kasta resterna av maten.

4. Att ge fel information eller servera fel mat är olagligt,

och det är kommunernas uppgift att handlägga incidenter.

celiaki.se/anmalan



Glutenincidenter måste prioriteras

Så länge det inte anmäls och syns i statistiken, så prioriteras det inte

• Om kommunens livsmedelsinspektörer vet att glutenincidenter är vanliga, både Oj och Aj, 

så kan de prioritera att förebygga problem.

• Om inget anmäls, finns inget i statistiken, och inget problem att förebygga.

• Behovet av att granska glutenhanteringen särskilt ser inte ut att finnas
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Men vad händer när vi anmäler?



Vi får ta ledartröjan kring anmälningar

Många kommuner informerar inte om att man 
kan anmäla.

Många utreder sannolikt inte anmälningarna, 
men det vet vi inte.

Vi behöver mer kunskap, och fler anmälningar 
behöver komma in.



Vi samlar alla med medicinsk kost

Många andra än de med celiaki och matallergi 
är i behov av medicinsk kost.

Vårt formulär ska plocka upp även den med 
transplanterad njure på äldreboende som får 
fel mat som sätter medicinen ur spel

Eller barn på förskola med svår sjukdom som 
gör att kroppen inte klarar vanlig mat.



Livsmedelsanvisningen under utredning

Förra regeringen tillsatte en utredning för att se 
över systemet med mat på recept till sjuka 
barn.

Kort sagt vill vare sig politiker, myndigheter, 
vårdpersonal eller patienter ha den nuvarande 
krångliga och förlegade förskrivningen.

Men, vad är alternativet?

Och hur ska vi ändå kämpa för ett stöd?



Livsmedelsanvisningen under utredning

Oavsett hur stödet ser ut framöver så måste vi 
markera mot regionerna som bryter mot lagen 
och undanhåller stödet som barn och familjer 
behöver, och har rätt till.

Just nu pågår några mailväxlingar med 
regionerna, och förhoppningsvis kan vi göra en 
eller flera anmälningar till 
Justitieombudsmannen (JO)

Från www.celiaki.se, 18 januari 2023

http://www.celiaki.se/


SCF Kanaler

Det goda livet
Skåneföreningen
Malmömässan 

Mat för livet
Stockholmsföreningen

Kistamässan

Hemsida 
www.celiaki.se

Instagram
@svenskaceliakiforbundet

Nyhetsbrev
1 ggn/månad - Mailchimp

Medlemsappen
Pushnotis, länkning

Celiakiforum
4 ggr/år

Glutenpodden

LinkedIn
@svenska-celiakiförbundet

YouTube
@SvenskaCeliakiforbundet

Facebook
@celiakiforbundet

8.500 
följare 

13.000 mail-
adresser 

11.200 
anv.

230 pren.

160 
följare

Ca 
15.000 
läsare 

15.600
följare

40 avsnitt 
släppta

96.500 
lyssningar

60% 
Öppningfre

kvens

Ca 18.000 
besök 
/mån 

15 april 2023

17-18 
november 

2023

600 reg

Flera 
erbjudanden i 

appen! 

Era aktiviteter 

Kom ihåg! 
Förtroendev

alda-
gruppen! 



Q1 Januari – Mars 

Vecka 1 2 3 4

1/1 Int. 
Pizzadagen

Nyhetsbrev

Vecka 5 6 7 8

14/2 Alla 
hjärtans 

dag 

21/2? 
Semmelda

gen

19/2 
Knäckebrö
dets dag

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

Vecka 9 10 11 12 13

2/3 Fössta
Tossdan i 

Mass

8 mars 
Int. 

kvinnodag
en

Celiaki-
Forum nr 

1 

21/3 
Rocka 

sockorna 

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

25/3 
Våffeldage

n

JANUARI  FEBRUARI  MARS  

Övrigt:
- Glutenpodden
- Födelsedagar
- Tävlingar
- Aktiviteter
- Förnyat 
medlemskap

Förklaring: 
Blå: Temadagar 
Rosa: Förbundets nyhetsbrev och tidningen CeliakiForum
Grön: Förbundets möten 
Lila: Mat-mässor 
Gul: Glutenpodden

Instagramtävling
med Vilmas 
knäckebröd!



Q2 April – Juni 
Celiakidagen 

fokus insamling

Vecka 14 15 16 17

Påsk 12/4 
Lakritsdag

en

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

15/4 Det 
goda livet-

Malmö 

Gluten-
podden

Vecka 18 19 20 21

Förbunds-
stämma

16/5 
Celiakida

gen

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

28/5 Mors 
dag

Vecka 22 23 24 25 26

1/6 
Mjölkens 

dag

6/6 
Sveriges 

Nationalda
g

23/6 
Midsomma

rafton

Nyhetsbrev

Celiaki-
Forum nr 2 

Gluten-
podden

Gluten-
podden

APRIL  MAJ  JUNI  



https://www.celiaki.se/utvalda-recept/https://whttps://www.celiaki.se/utvalda-recept/ww.celiaki.se/utvalda-recept/
Vecka 27 28 29 30

19/7 Ölets 
dag

Nyhetsbrev

23/7 
Varmkorve

ns dag

Gluten-
podden

Vecka 31 32 33 34 35

9/8 
Rulltårtans 

dag

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

Gluten-
podden

Vecka 36 37 38 39

17/9 
Brunchens 

dag

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

JULI  AUGUSTI  SEPTEMBER

Q3 Juli – September 

Fortsätta 
medlemskap 

genom
Checkar/

erbjudanden etc. 



Vecka 40 41 42 43

4/10 
Kanelbullen

sdag

Konferens 
förtroende

valda? 

Måltidens 
dag

Nyhetsbrev

Celiaki-
Forum nr 3

14/10 
Räkmacka

ns dag

Gluten-
podden

Vecka 44 45 46 47 48

31/10 
Halloween

7/11 
Kladdkaka

ns dag

17-18/11 
Mat för 

livet

Nyhetsbrev

Gluten-
podden

12/11 Fars 
dag

Gluten-
podden

Vecka 49 50 51 52

9/12 
Pepparkak

ans dag

24/12 
Julafton

Nyhetsbrev

Celiaki-
Forum nr 4 

Alt. v 49

31/12 
Nyårsafton

Gluten-
podden

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER

Q4 Oktober – December 



Bildbank med godkända 
bilder för webben

• Delad mapp på Onedrive som kommer att fyllas på med bilder kontinuerligt

• Mail med åtkomst kommer mailas till föreningens e-mail

• Andra tips på sidor med gratis bilder
(ange gärna fotograf och sida ex: Foto: Förnamn Efternamn/Pexels):  

• https://www.pexels.com/sv-se/
• https://unsplash.com/
• https://pixabay.com/sv/

Tips! Ta gärna egna 
bilder!

OBS! Om människor 
måste det vara 

tillfrågade! 

https://www.pexels.com/sv-se/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/sv/


”How-to” filmer på gång

Önskemål från föreningarna: 

• Facebook – inlägg, skapa grupp/sida 

• Instagram – inlägg 

• Hemsidan – kalenderinlägg, nyhetsinlägg 

• Skapa formulär i Microsoft Forms 
Alla filmer kommer 

publiceras på 
Förtroendevalda-

sidan
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