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Nutritionistföreningens medlemmar och styrelse 
I slutet av 2017 bestod styrelsen av 176 medlemmar. 
  
Nutritionistföreningens styrelse:  
 
Katarina Beckman Ordförande 
Tove Sjunnestrand Sekreterare 
Clara Onell Ledamot  
Sara Gyllstedt Ledamot 
Matilda Ersson Ledamot 
Emmie Söderström Ledamot 
Nathalie Sjölén Ledamot 
Maria Österlund Ledamot, Kassör 
Johanna Pettersson Ledamot, Kassör 
  
Anna Sandberg, fd Källman Valberedning 
Emelie Bladin Valberedning 
  
Årsmöte, 2017-02-21 
Nutritionistföreningens årsmöte hölls i Naturvetarnas lokaler i Nacka den 21 februari 2017.            
Under mötet valdes tre nya medlemmar in i styrelsen och två tidigare adjungerade ledamöter              
blev officiellt invalda till ordinarie poster.  
  
Styrelsemöten 
Under året anordnades fem styrelsemöten: 7 mars, 3 april, 26 april, 23 maj och 6 september.  
 
 
 
 
 
 
  



Verksamhetsplan för Nutritionistföreningen 2017 
Styrelsen har arbetat efter verksamhetsplanen med fokusfrågorna som ledord. Målen för           
verksamheten har till största del nåtts med undantag för fokusfråga 2 (se nedan). 
 
Fokusfråga 1: Nutritionistföreningen ska arbeta för att marknadsföra nutritionister.         
Detta planeras att göras genom att, bland annat, kontakta arbetsgivare som           
utannonserar tjänster riktat till andra yrkesgrupper än nutritionister, men där          
efterfrågad kompetens matchar nutritionisters kompetens. Vi planerar även att utöka          
samarbetet med andra föreningar och organisationer för att utöka möjligheterna till att            
marknadsföra nutritionister samt bli inspirerade till hur vi kan utveckla detta arbete.  
 
Ett möte med organisationen Choice hölls under hösten för ett eventuellt framtida samarbete.             
Choice är en ideell organisation som jobbar med läkar- och psykologstudenter i syfte att              
förbättra ungdomars hälsa genom föreläsningar. Syftet med mötet var att diskutera ett            
eventuellt framtida samarbete med Nutritionistföreningen i syfte att bidra till          
materialutveckling och samtidigt verka som en marknadsföringsplattform för nutritionister.         
Denna dialog kommer att fortsätta under våren.  
 
I arbetet med att lyfta fram nutritionister i arbetslivet valde föreningen att aktivt leta efter               
jobbannonser där tjänsten som efterfrågas är passande nutritionistutbildningen. Ett         
standardmail där utbildningen lite kort presenterades skickades till företag för att           
uppmärksamma arbetsgivarna om utbildningen och kompetensen som nutritionister kan bistå          
med och som ansågs passande för jobbannonsen i fråga.  
 
Som ett led i att marknadsföra nutritionister samt att inspirera våra medlemmar, bestämde             
föreningen att starta upp en blogg. Projektet igångsattes under senhösten med en intervju med              
Anki Sundin. Detta arbete förväntas fortgå under året.  
 
Den 6 oktober var styrelseledamöterna Johanna Pettersson och Clara Onell inbjudna till            
Linnéuniversitetet i Kalmar för att delta på NutriLivs-dagen, en tillställning arrangerad för            
gamla och nya elever på kandidatprogrammet i nutrition och livsmedelsvetenskap. Johanna           
och Clara föreläste om vad en nutritionist är samt om potentiella arbetsmöjligheter.  
  
Fokusfråga 2: Nutritionistföreningen ska växa i antal medlemmar genom att bland           
annat fortsätta att rekrytera studenter såväl som yrkesverksamma nutritionister.  
 
Den 20 november presenterade styrelsen Nutritionistföreningen för förstaårselever på         
kandidatprogrammet i nutrition på Stockholms Universitet. Sju nya medlemmar rekryterades          
på plats till föreningen. Under besöket i Kalmar 6 oktober berättade Johanna Pettersson och              
Clara Onell om Nutritionistföreningen och rekryterade då tre nya medlemmar.  
Utöver nyrekryterade medlemmar har även några medlemmar fallit bort, varav det totala            
medlemsantalet ej har ökat. 



 
Fokusfråga 3: Nutritionistföreningen ska arbeta för att medlemmarna ska delta i           
föreningens verksamhet genom att arrangera medlemsaktiviteter.  
 
Under året har ett antal medlemsaktiviteter anordnats. Många av medlemmarna har deltagit            
och medlemmarna har på så sätt varit delaktiga i föreningen och tagit del av styrelsens arbete.  
 
Medlemsaktiviteter 2017 
Medlemsaktiviteterna under året har anordnats för att öka gemenskapen samt möjliggöra 
kommunikation och nätverk mellan medlemmar inom föreningen. Aktiviteterna som 
arrangerats har haft en bredd för att locka medlemmar med olika intressen.  
 
2017-01-25 
Yogakväll 
Årets första event anordnades i Hälsans hus där ett träningstillfälle med en erfaren             
yogainstruktör hölls. Därefter bjöds deltagande medlemmar på vegetarisk mat.  
 
2017-05-09 
Föreläsning med Jens Dolk 
I maj hölls ett event på restaurang K-märkt där ägaren Jens Dolk föreläste om hållbarhet och                
restaurangens syfte att minska matsvinn. Utöver föreläsningen bjöds medlemmarna på          
middag tillagad i restaurangen. Under eventets gång gavs även tid för mingel och             
nätverkande medlemmarna emellan.  
 
2017-06-08 
After work 
En after work anordnades på Urban Delis takterass på Sveavägen för att samla medlemmar              
för mingel och sommaravslutning.  
 
2017-12-12 
Hudvårdskväll med Sara Nomberg 
Årets sista event ägde rum på Hälsans hus där nutritionisten och entreprenören Sara Nomberg 
höll en föreläsning om sitt hudvårdsföretag Organics by Sara samt bjöd på en workshop där 
deltagarna fick blanda sin egna ekologiska hudvårdsolja.  
 
Kommunikation och synlighet 
Kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna har skett via mejlutskick samt via           
föreningens Facebook-grupp och Instagram-konto. På de två sistnämnda har aktiviteter för           
medlemmar samt annan information förmedlats. Mejlutskick har fungerat som ytterligare ett           
sätt att bjuda in medlemmar till aktiviteter men även för att sprida information om lediga jobb                
och doktorandtjänster. Utöver detta har en blogg startats i syfte att synliggöra nutritionister.             



Framöver kommer verksamma nutritionister inom forskning och i arbetslivet att intervjuas           
för att demonstrera vilka olika arbetsmöjligheter som finns för nutritionister. 
  
 
 
2018-01-26 
Clara Onell, Emmie Söderström och Nathalie Sjölén 
 
 
 
 
 


