Stadgar för professionsföreningen Nutritionistföreningen
§ 1. Ändamål
Nutritionistföreningen är en sammanslutning av medlemmar i Naturvetarna* som:
• med godkänt resultat har läst minst 60 poäng näringslära fram till år 2007 eller minst 87,5
högskolepoäng i näringslära efter år 2007 eller
• som av styrelsen bedöms ha motsvarande utbildning eller
• som studerar kandidat/magisterprogrammet i nutrition eller motsvarande utbildning.
Efter fullgjorda studier enligt ovan får studerandemedlem automatiskt rätt till fullt
medlemskap.
Medlem ska vara villig att följa föreningens stadgar och beslut och ska skäligen kunna antas
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap sker via
Naturvetarnas kansli.
*Medlemmar i Nutritionistföreningen som vid föreningens inträde i Naturvetarna inte var
medlemmar i Naturvetarna behåller sitt medlemskap i Nutritionistföreningen.
Föreningens målsättning är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och fackliga intressen
genom att:
• främja nutritionister i yrkeslivet
• arbeta med fokusområden och vid behov tillsätta projektgrupper
• utgöra ett nätverk för nutritionister.
§ 2. Medlemsavgift
Föreningen kan ta ut medlemsavgift efter förbundsstyrelsens
godkännande. Medlemsavgiftens storlek fastställs vid föreningens årsmöte.
Medlem ska till föreningen erlägga den årsavgift som årsmötet beslutar.
§ 3. Organisation
Föreningens beslutande organ är årsmöte samt styrelse.
Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter.
Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie årsstämma ena året intill dess ordinarie
årsstämma hållits under följande räkenskapsår. Mandattiden för styrelseledamöterna är två år
och bestäms så att halva styrelsen avgår årligen.
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är behörig att fatta bindande beslut när antalet
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter.
Styrelsen ska sammanträda så många gånger per verksamhetsår som är motiverat av
föreningens verksamhet.

§ 4. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska årligen hållas före februari månads utgång och utlysas minst två
månader i förväg. Kallelse ska gå ut senast tre veckor före ordinarie eller senast två veckor
före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän för mötet
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning - övriga frågor
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
9. Beslut om eventuell ersättning till styrelseledamöterna
10.Beslut om årsavgift
11.Behandling av propositioner
12.Behandling av inkomna motioner
13.Val av ordförande
14.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15.Val av representant till Naturvetarnas förbundsråd
16.Val av valberedning
17.Övriga frågor
Medlem som önskar ta upp motion till beslut vid ordinarie årsmöte har att göra framställning
därom till styrelsen senast sex veckor före utlyst datum för stämman.
Förbundsstyrelsen har rätt att påkalla extra årsmöte. Detta skall hållas inom 30 dagar efter
förbundsstyrelsens begäran. Sådant möte skall även hållas om minst 20 % av medlemmarna
begär det.
§ 5. Nominering till kongressen
Föreningen ska nominera kandidater till kongressen. God geografisk spridning av dessa
kandidater skall eftersträvas.
§ 6. Utträde
Medlems utträde ur föreningen skall anmälas skriftligen till Naturvetarnas kansli.
Medlemskap upphör automatiskt vid utträde ur Naturvetarna. Medlem som ej iakttagit sina
förpliktelser mot föreningen, till exempel genom att inte betala sin årsavgift, eller motarbetat
föreningens ändamål eller intressen, kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.

§ 7. Relation till Naturvetarna
Föreningen skall iaktta att dess handlande inte skadar Naturvetarna.
§ 8. Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgan fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av
närvarande röstberättigade måste vara eniga om beslutet. För att beslutet om stadgeändring
skall vara giltigt måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.
§ 9. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av
närvarande röstberättigade måste vara eniga om beslutet. För att beslutet om upplösning skall
vara giltigt måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse. Vid föreningens
upplösning tillfaller alla ekonomiska och andra tillgångar Naturvetarna.

