
 

STADGAR 
SNF Swedish Nutrition Foundation 

ideell förening, tidigare benämnd Stiftelsen Svensk Näringsforskning 
 
 
antagna den 15 december 1961 med ändringar godkända vid ordinarie huvudmannamöte 
den 3 maj 1973 och extra huvudmannamöte den 6 juni 1973, vid extra huvudmannamöte 
den 15 november 1977, beslut per capsulam och ordinarie huvudmannamöte den 19 april 
1978, vid ordinarie huvudmannamöte den 22 april 1999 och vid extra huvudmannamöte per 
capsulam i juni 1999, med ikraftträdande den 1 januari år 2000, därefter vid ordinarie 
huvudmannamöte 23 april 2009 och vid extra huvudmannamöte per capsulam i juni 2009, 
samt vid ordinarie huvudmannamöte 14 april 2011 och vid extra huvudmannamöte per 
capsulam i juni 2011.  
 
§ 1 Föreningens namn och medlemskap 
Föreningens namn är SNF Swedish Nutrition Foundation. Företag och organisationer med 
intresse för nutritionsfrågor kan bli medlemmar efter ansökan. Styrelsen beslutar om 
medlemskap och kan med 2/3 majoritet ompröva beslutet. 
 
§ 2 Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja forskning inom nutritionsområdet och närliggande 
områden och det praktiska utnyttjandet av denna forskning. De angivna ändamålen skall 
fullföljas bl.a. genom 
 
att följa forskning inom nutritionsområdet och förmedla denna inom såväl som utanför 
medlemskretsen 
 
att ha en rådgivande verksamhet i nutritionsfrågor; 
 
att i mån av resurser ekonomiskt understödja nutritionsforskning;  
 
samt att i övrigt på lämpligt sätt underlätta för medlemmarna att tillgodogöra sig resultaten 
av nutritionsforskning. 
 
§ 3 Föreningens ekonomi 
Föreningen mottar bidrag för främjande av dess verksamhet. Huvudmannamötet kan 
föreskriva minsta belopp för årligt bidrag. Enskild bidragsgivare får ej bidra med löpande 
belopp överstigande hälften av det totala löpande bidragsbeloppet. Styrelse får för 
föreningens räkning ta emot bidrag utöver det ordinarie medlemsbidraget för löpande 
verksamhet eller speciella projekt från medlemmar såväl som företag, organisationer och 
enskilda personer utanför medlemskretsen. 
 
Till fullföljande av föreningens ändamål används såväl kapital som avkastning. Fondering 
av överskott får ske, för bestämt ändamål. Fondering skall redovisas för sig i föreningens 
böcker och i styrelsens årsberättelse. Till föreningen lämnade bidrag kan ej återgå. 
 
§ 4 Huvudmän 
Medlemmarna får utse vardera en huvudman att föra talan i föreningen. Huvudmännen utses 
för ett år i sänder. 
 
§ 5 Huvudmannamöte 
Huvudmännen samlas till ordinarie föreningsmöte senast den 30 juni varje år på tid och 
ställe, som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan, när den så finner erforderligt, kalla 
huvudmännen till extra möte. 
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Kallelse till möte skall utfärdas av styrelsen och tillställas varje huvudman minst fjorton 
dagar före mötet. Vid kallelse till ordinarie huvudmannamöte skall fogas ett exemplar av 
års- och revisionsberättelserna för senaste räkenskapsåret. 
 
På ordinarie huvudmannamöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse 
2. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 
3. Val av styrelsens ordförande 
4. Val av ledamöter i föreningens styrelse enligt § 6 
5. Val av ledamöter i föreningens nutritionsråd enligt § 9 
6. Val av revisorer. 
7. Fastställande av budget 
8. Annat ärende, som av styrelsen, enskild styrelseledamot eller huvudman i behörig 
ordning hänskjutits till mötet 
 
Ärende enligt punkt 8 anmäls skriftligt till styrelsen senast sju dagar före huvudmannamöte. 
 
Huvudmannamötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter de närvarande huvudmännen 
väljer ordförande att leda förhandlingarna. 
 
Vid röstning på huvudmannamöte äger varje vid mötet närvarande huvudman en röst. 
Huvudman, som är styrelseledamot, får icke inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för 
styrelsen eller i val av revisorer. 
 
Beslut på huvudmannamöte fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. 
Val vid lika röstetal avgörs genom lottning. 
 
§ 6 Styrelsen 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen kan besluta om förflyttning till annan plats i 
Sverige. 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, minst fyra och högst fem ledamöter representerande 
medlemmarna och minst tre och högst fyra ledamöter som representerar 
nutritionsforskningen och är knutna till offentlig institution. Styrelseledamöterna väljs av 
ordinarie huvudmannamöte. Därutöver är verkställande direktören, och i förekommande fall 
vetenskaplig företrädare, självskrivna ledamöter av styrelsen. 
 
Ledamot utses för tiden från ett ordinarie huvudmannamöte t.o.m. det ordinarie 
huvudmannamöte, som infaller tre år därefter. Ordföranden väljs t.o.m. nästkommande 
ordinarie huvudmannamöte. 
 
Vid val av styrelseledamöter skall en successiv förnyelse eftersträvas. Ledamot bör ej väljas 
för mer än två på varandra följande mandatperioder, om ej särskilda skäl föreligger. 
 
Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet och med utslagsröst för ordföranden. 
 
Styrelsen sammanträder tre gånger varje år samt därutöver, då ordföranden anser så 
erforderligt, eller då så påfordras av minst tre styrelseledamöter. 
 
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden. 
 
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen har sålunda bl.a. 
 
att föreslå budget för föreningens verksamhet; 
 
att uppta till behandling av medlemmarna, eller av forskningsnämnden eller nutritionsrådet 
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väckta förslag samt att efter forskningsnämndens hörande utdela anslag till forskning; 
 
att besluta om anställning av föreningens personal; 
 
att övervaka att bokföring och medelsförvaltning är ordnad på betryggande sätt; 
 
att varje år före den 1 mars till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper och 
styrelsens protokoll för det gångna året; 
 
att varje år före den 1 maj avge berättelse över föreningens verksamhet under närmast 
föregående år. 
 
§ 7 Verkställande direktör och vetenskaplig företrädare 
Styrelsen skall utse verkställande direktör i föreningen. Verkställande direktören är inför 
styrelsen ansvarig för föreningens löpande administrativa göromål samt för bokföring och 
medelsförvaltning.  
Styrelsen utser tillika vetenskaplig företrädare, efter hörande av forskningsnämnden. 
Verkställande direktör och vetenskaplig företrädare kan, men behöver inte vara samma 
person. 
 
Verkställande direktören och den vetenskaplige företrädaren är självskrivna ledamöter av 
föreningens styrelse, nutritionsråd och forskningsnämnd. 
  
§ 8 Forskningsnämnd 
Inom föreningen skall finnas en forskningsnämnd, bestående av högst tolv ledamöter och 
högst två suppleanter, som utses av föreningens styrelse. Därutöver är föreningens  
 
verkställande direktör, och i förekommande fall vetenskaplige företrädare, självskrivna 
ledamöter. Ledamöterna som utses av styrelsen skall vara eller ha varit aktivt verksamma 
vetenskapsmän knutna till offentliga institutioner och sysselsatta inom sådana 
ämnesområden, som bedöms vara av särskild betydelse för nutritionsforskningen och för 
SNF:s verksamhetsområde.  
 
I den först utsedda forskningsnämnden skall utses sex ledamöter jämte en suppleant på ett år 
och högst sex ledamöter och en suppleant på två år, varefter årligen högst sex nya ledamöter 
och en suppleant väljs för en tvåårsperiod. Forskningsnämnden utser inom sig ordförande. 
Ledamöterna skall ej utan särskilda skäl kunna väljas för mer än två på varandra följande 
tvåårsperioder.  
 
Forskningsnämnden sammanträder minst två gånger varje år. Verkställande direktören 
kallar till möte med forskningsnämnden, i samråd med vetenskaplige företrädaren och 
forskningsnämndens ordförande. Forskningsnämnden är beslutför, om minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för 
ordföranden.  
 
Forskningsnämnden utgör ett nätverk och forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom 
olika nutritionsrelaterade forskningsdiscipliner. Forskningsnämnden skall handlägga 
vetenskapliga frågor av betydelse för föreningens verksamhet, inklusive förslag till 
fördelning av forskningsanslag. Forskningsnämnden är rådgivande för SNF:s verksamhet. 
 
§ 9 Nutritionsråd 
Inom föreningen skall finnas ett nutritionsråd, bestående av högst sju ledamöter och högst 
två suppleanter, som utses av föreningens huvudmän, samt forskningsnämndens ledamöter. 
Därutöver är föreningens verkställande direktör, och i förekommande fall vetenskaplige 
företrädare, självskrivna ledamöter. Ledamöterna som utses av huvudmännen skall 
representera olika kunskapsområden inom nutritionsområdet respektive medlemmarnas 
verksamhetsfält.  
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I det först utsedda nutritionsrådet skall utses fyra ledamöter jämte en suppleant på ett år och 
högst tre ledamöter och en suppleant på två år, varefter årligen högst fyra nya ledamöter och 
en suppleant väljs för en tvåårsperiod. Nutritionsrådet utser inom sig ordförande, vartannat 
år bland representanterna valda av huvudmännen och vartannat år bland 
forskningsnämndens ledamöter. Ledamöterna skall ej utan särskilda skäl kunna väljas för 
mer än två på varandra följande tvåårsperioder.  
 
Nutritionsrådet sammanträder minst två gånger varje år. Verkställande direktören kallar till 
möte med nutritionsrådet, i samråd med vetenskaplige företrädaren och nutritionsrådets 
ordförande.  
 
Nutritionsrådet utgör ett forum för kunskapsutbyte mellan akademi och medlemmar. 
Nutritionsrådet är rådgivande för SNF:s verksamhet.  
 
§10 Valberedning 
Föreningens valberedning skall bestå av minst två och högst tre ledamöter som representerar 
föreningens huvudmän, samt forskningsnämndens ordförande. Ledamöter som representerar 
huvudmännen utses av ordinarie huvudmannamöte t.o.m. nästkommande huvudmannamöte. 
Valberedningen utser inom sig ordförande, tillika sammankallande för valberedningen.  
 
Valberedningen skall till huvudmannamöte framlägga förslag på ledamöter i styrelsen och 
ledamöter i nutritionsrådet, representerande medlemmarna.  
 
§ 11 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen därtill utser. 
 
§ 12 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
§ 13 Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av föreningens 
angelägenheter skall på ordinarie huvudmannamöte utses två revisorer, varav minst en 
auktoriserad. 
 
Revisorerna skall före den 1 juni varje år avge revisionsberättelse för det sist förflutna 
räkenskapsåret. 
 
§ 14 Ändring av föreningens stadgar 
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas av huvudmännen på två på varandra 
följande möten, varav minst det ena skall vara ordinarie, samt att beslutet därom på båda 
mötena biträdes av minst tre fjärdedelar av de närvarande huvudmännen. Mellan båda 
mötena skall en tid av minst en månad ha förflutit. 
 
§ 15 Föreningens upplösning 
Beslut om upplösning fattas i enlighet med § 14. 
 
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar användas för främjande av 
forskning inom nutritionsområdet i enlighet med styrelsens beslut. 
 

       


