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S V E N S K A  

ÄTSTÖRNINGS 
S Ä L L S K A P E T  

E N  S A M M A N S L U T N I N G  F Ö R  K L I N I K E R  O C H  F O R S K A R E  

STADGAR 
 

Antagna på konstituerande möte den 29 november 1993. 
Reviderade på årsmöten den 17 maj 2001, den 20 maj 2005 och den 17 maj 2019, 

samt på extra ordinarie medlemsmöte den 8 november 2005. 

 
Organisationsnummer: 802018–0389. 
Sällskapet är politiskt och religiöst obundet. 

§ 1 MÅLSÄTTNING  
 Sällskapet har till huvudsaklig uppgift att utveckla och systematisera kun-

skaperna om och förbättra behandlingsmetoderna inom ätstörningsområ-
det. 
Denna målsättning uppnås genom att: 
 Stödja och utveckla god och effektiv vård av patienter med ätstörning. 
 Främja samarbete mellan behandlingsenheter i landet.  
 Fungera som ett forum för nya kontakter och utbyte av erfarenheter 

mellan människor som arbetar professionellt med ätstörningsproble-
matik.  

 Främja forskning inom området, särskilt sådan som förutsätter samar-
bete mellan olika behandlings- och/eller forskningsenheter. 

 Verka för ett gott samarbete mellan forskare och kliniker. 
 Verka för att ny och befintlig kunskap görs tillgänglig för sällskapets 

medlemmar, andra som arbetar kliniskt med ätstörningar och allmän-
heten. 

 Främja kontakter med motsvarande internationella organisationer.  

§ 2 MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT 
Alla fysiska personer, som yrkesmässigt kommer i kontakt med behand-
ling och/eller forskning kring ätstörningar, är välkomna att ingå som med-
lemmar i sällskapet, genom att registrera ett medlemskonto på 
www.seds.se.  Medlemsskapet är kostnadsfritt, men behöver uppdateras 
årligen för att vara giltigt, och för att försäkra sig om att man får del av 
information från sällskapet.  

 

§ 3 STYRELSEN 
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst 
sju (7) ledamöter, jämte högst två (2) suppleanter med närvarorätt vid 
styrelsens möten. Styrelsens ledamöter väljs på två (2) år, suppleanter 
väljs på ett (1) år. Vid varje årsmöte väljs bland ledamöterna en ordfö-
rande för det kommande verksamhetsåret. Val förrättas på ordinarie års-
möte. Styrelsen utser inom sig v. ordförande, sekreterare och kassör. Sty-
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relsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närva-
rande. 

 För att säkra kontinuiteten i styrelsen väljs inte hela styrelsen samtidigt. 
Principen ska vara att halva styrelsen väljs på ett ordinarie årsmöte och 
den andra halvan av styrelsen på nästa ordinarie årsmöte. 

 

§ 4 REVISORER 
För granskning av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper ut-
ses två revisorer årligen på ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa 
ordinarie årsmöte har hållits. 

§ 5 VALBEREDNING 
För förberedande av val vid ordinarie årsmöte kan en valberedning utses. 
Denna består av två ledamöter, varav en utses till sammankallande. Val-
beredningen väljs vid det föregående ordinarie årsmötet. 

§ 6 RÄKENSKAPSÅR 
Sällskapets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

§ 7 MÖTEN 
Med sällskapet hålls dels ordinarie årsmöte, och dels ordinarie medlems-
möten i den utsträckning styrelsen beslutar. Tidpunkt och plats för mö-
tena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till beslutande 
möten ska utfärdas senast 14 dagar före dessa möten. 

§ 8 ÅRSMÖTE 
Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång. 
På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
2. Val av två justeringsmän. 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
4. Revisorernas berättelse, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
5. Fastställande av årsavgiften. 
6. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, samt suppleanter. 
7. Val av: 
 a. styrelseledamöter, 
 b. ordförande, 
 c. suppleanter i styrelsen, 
 d. två revisorer, 
 e. eventuell valberedning. 
8. Styrelsens och enskilda medlemmars förslag. 
9. Övriga frågor. 

§ 9 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av sällskapet beslutas av två på 
varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. 
Vid upplösningen befintliga tillgångar i föreningen överlämnas till sådan 
kunskapssökande, patientstödjande eller sjukvårdande verksamhet, som 
av sista mötet beslutats. 


