
 

 

Stadgar för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar  
Antagen vid årsmöte 25 april 2021 

Fastställd vid extra insatt årsmöte 21 november 2021 
 

 

§ 1 Föreningen  
Föreningens namn är ”Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar”. Verksamheten är 

partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Frisk & Fri är en ideell förening.   
  
Grunden i föreningen är den egna erfarenheten av ätstörningar och tillfrisknande. Vi skapar vår 

verksamhet med utgångspunkt i det egenerfarna perspektivet – och den förståelse och kunskap som 

kommer med det. Tillsammans blir våra individuella drivkrafter till föreningens gemensamma 

vision om ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.  

 

Värdegrund:  

• acceptans och respekt för människors olikheter och lika värde  

• öppenhet kring psykisk ohälsa  

• att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning.  

  
§ 2 Ändamål  
För att arbeta mot vår vision bygger Frisk & Fris verksamhet på tre kompletterande ändamål.  

 

Föreningen:  

• ger stöd till personer med ätstörningar, till personer i riskzonen och till närstående  

• sprider kunskap och arbetar förebyggande och med ett hälsofrämjande syfte  

• arbetar intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och 

behandla ätstörningar.  

  
§ 3 Medlemskap  
Medlemskapen är öppna för alla, förutsatt att den som söker godtar stadgarna och föreningens 

värdegrund och att medlemsavgiften betalas årligen. Det finns tre olika medlemskap: enskilt 

medlemskap (för personer som önskar sig stöd i ätstörningsrelaterade frågor), familjemedlemskap 

(för familjer som önskar sig stöd i ätstörningsrelaterade frågor) och stödmedlemskap. 

 

Alla medlemskap är direkt knutna till riksföreningen. Medlemmar med hemvist inom en 

lokalavdelnings verksamhetsområde är även medlemmar i lokalavdelningen.  

  
Medlemmarna ska betala medlemsavgift endast till riksföreningen. Årsavgiften fastställs årligen av 

riksföreningens årsmöte. Vid årsmöten gäller en rösträtt per medlemskap. Rösträtten kan utövas 

genom ombud. Ombudet behöver vara medlem. Ombudet kan endast företräda en (1) medlem.   

  
 
 
 



 

 

§ 4 Uteslutning  
En medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlemmen på 

annat sätt agerar i strid med föreningens stadgar, uppförandekod och värdegrund. Riksstyrelsen 

beslutar om uteslutning och beslut ska tas med kvalificerad majoritet (2/3).   

 
§ 5 Lokalavdelningar  
Lokalavdelningarna är en del av Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Lokalavdelningar 

bedriver ändamålsenlig verksamhet på lokal nivå. Lokalavdelningar är skyldiga att följa 

riksföreningens stadgar samt anta riksföreningens normalstadgar avsedda för lokalavdelningarna.   

  
Lokavdelningarna ska utse en styrelse samt löpande dokumentera verksamheten i föreningens 

gemensamma intranät. Verksamhetsberättelse ska levereras senast den 28 februari efter 

räkenskapsårets utgång.  
  
§ 6 Riksstyrelsen  
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar föreningens angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara 

för föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge årsredovisning till 

årsmötet för det senaste räkenskapsåret.  
  
Årsmötet väljer styrelseordförande samt övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen. Styrelsen 

konstituerar sig i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen ska bestå av 4–8 ordinarie ledamöter 

samt 1–3 suppleanter.   

  

Ordförande och ledamot i riksstyrelsen ska inte samtidigt vara anställd i riksföreningen. 

Minst hälften av ordinarie ledamöter bör ha egen erfarenhet av ätstörningar som tidigare drabbad 

eller närstående till någon som har varit drabbad.   

  

Styrelseledamöterna och styrelseordförande väljs för mandatperioder på två år. Hälften av styrelsen 

väljs under jämna år och hälften under ojämna år. Möjligheten till omval gäller för högst fyra efter 

varandra följande mandatperioder. Suppleanter väljs för en mandatperiod om ett år. Styrelsen ska 

sammanträda minst sex gånger per år och är beslutsmässig då minst hälften, och minst 3, av 

ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har styrelseordföranden utslagsröst. Samtliga möten 

ska protokollföras.  
  

§ 7 Årsmöte  
Årsmötet är riksföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls senast den 31 maj efter 

räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsmötet publiceras på hemsidan minst en månad före 

årsmötesdatum.   

  

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars och kan endast komma från 

röstberättigade medlemmar.   

 

Dagordning:  

1. Mötets öppnande   

2.Val av mötets ordförande och sekreterare   



 

 

3.Val av justerare tillika rösträknare  

4. Fastställande av mötets röstlängd  

5. Fråga om mötets behöriga utlysande   

6. Fastställande av dagordning   

7. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning   

8. Genomgång av revisionsberättelse   

9. Fastställande av balans och resultaträkning samt resultatdisposition  

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen   

11. Genomgång och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år  

12. Fastställande av medlemsavgifter   

13. Val av riksstyrelsens ordförande, ledamöter samt suppleanter  

14. Val av auktoriserad revisionsbyrå och föreningsvald revisor 

15. Val av valberedning   

16. Fastställande av eventuell arvodering till styrelseledamöter   

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner   

18. Övriga frågor (får föranleda diskussion, men ej beslut)   

19. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt  

20. Mötets avslutande.   

  
Beslut fattas via bifallsrop (acklamation), omröstning (votering) eller sluten omröstning. Votering 

eller sluten omröstning behöver begäras av röstberättigad medlem. Beslut fattas med enkel 

majoritet, med undantag för stadgeändring (se paragraf 10) och upplösning (se paragraf 11). Vid 

lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder förutom vid val där avgörandet sker 

genom lottning.   

  

Ledamot och ordförande i riksstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 

förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig. Ledamöter i riksstyrelsen får inte heller delta vid 

val av revisor. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid 

mötet.   
  

§ 8 Extra årsmöte  
Extra årsmöte hålls när riksstyrelsen eller revisor finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av 

föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till riksstyrelsen. Extra årsmöte 

ska hållas inom två månader från begäran. Kallelse publiceras på hemsidan minst två veckor i 

förväg med dagordning och beslutsunderlag. Vid extra årsmöte ska ärenden behandlas under punkt 

1–6 samt punkt 19 i dagordningen för årsmöten, samt det eller de ärenden det extra årsmötet kallats 

för att behandla.   
  

§ 9 Räkenskapsår  
Räkenskapsåret är ett kalenderår. Senast sex veckor före ordinarie årsmöte lämnas föreningens 

årsredovisning och styrelseprotokoll till extern revisor för granskning.  
 

§ 10 Stadgeändring  
För ändring i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet (2/3) från de närvarande och röstberättigade 

medlemmarna – på två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten.   
  



 

 

§ 11 Upplösning  
Beslut av upplösning av Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar måste fattas på två på 

varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet kräver kvalificerad majoritet (2/3) av de vid 

årsmötets närvarande och röstberättigade medlemmarna. Beslutet ska innefatta föreskrifter gällande 

hur föreningens kvarvarande tillgångar skall användas för att främja organisationens ändamål. 

Detta beslut skall åtföljas av bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i 

ärendet, samt balans- och resultaträkning och revisionsberättelse.  


