Stadgar
Kostfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. Kostfondens stadgar antogs den 7
september 2014.

§ 1.

Namn

Föreningens namn är Kostfonden.
§ 2.

Ändamål

Föreningen har till uppgift att verka för att öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen inom klinisk
nutrition, d.v.s. beträffande kostens påverkan på människors hälsa och sjukdom huvudsakligen genom
att stödja, organisera och samordna kostforskning.
Föreningen ämnar initiera och stödja kliniska vetenskapliga studier där kostens inverkan på en eller
flera av följande sjukdomar utvärderas: Typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens,
fibromyalgi, gikt, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), barnlöshet, akne, allergi, astma, irritabel tarm,
funktionella buksmärtor, magsår, förstoppning, hemorrojder, åderbråck, tarmfickor, tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, celiaki, glutenkänslighet utan celiaki, typ 1diabetes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, migrän, ätstörningar och
epilepsi. Studiernas syfte ska vara att utvärdera om en viss diet eller olika komponenter i kosten kan
motverka sjukdom.
I samma syfte bedriver och stöder föreningen upplysning om kostforskningens mål och medel samt
om kostens påverkan på sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling.
§ 3.

Medlemmar

Föreningens medlemmar är årsmedlemmar.
Årsmedlem är varje enskild, organisation eller företag som erlagt stadgad årsavgift till föreningen.
Avgiften kan bestämmas till olika belopp för skilda kategorier årsmedlemmar.
§ 4.

Organisation

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen samt under styrelsen av arbetsutskott,
vetenskapligt råd och finansnämnd.
§ 5.

Räkenskapsår

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 6.

Föreningsmöten

Medlemmarna samlas till ordinarie årsmöte varje år senast den 15 juni på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen äger, när den så finner erforderligt, kalla medlemmarna till extra möte. Sådant möte ska
också utlysas av styrelsen då minst 10% av föreningens medlemmar skriftligen påfordrar det för
uppgivet ändamål.

Kallelse till föreningsmöte ska utföras av styrelsen och tillställas varje medlem via e-post minst fjorton
dagar före mötet. Vid kallelse till ordinarie årsmöte ska fogas ett exemplar av års- och
revisionsberättelserna för det sistförflutna räkenskapsåret.
På ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:
1. Styrelsens årsberättelse.
2. Revisorernas berättelse.
3. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
4. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande när de tidigare valdas mandat utgår.
5. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
6. Val av övriga styrelseledamöter och av suppleanter.
7. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
8. Utseende av valberedning.
9. Bestämmande av medlemsavgifter.
10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter.
11. Annat ärende, som av styrelsen, enskild styrelseledamot, styrelsesuppleant eller medlem
hänskjutits till mötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
På ordinarie årsmöte får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de ej
angivits i kallelsen till mötet eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där. På extra
föreningsmöte får inte behandlas andra ärenden än de som angivits i kallelsen till mötet.
Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande, varefter de närvarande medlemmarna väljer
ordförande att leda mötesförhandlingarna. Vid röstning på föreningsmöte äger varje vid mötet
närvarande medlem en röst; röstning med fullmakt får inte förekomma.
Medlem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet
för styrelsen eller i val av revisorer och revisorssuppleanter.
Beslut fattas genom acklamation där inte omröstning begärs av medlem. Omröstning ska, utom vid
val, ske öppet. I händelse av lika röstetal ska vid öppen omröstning gälla den mening, som ordföranden
biträder, och vid sluten omröstning den mening, för vilken lotten ger utslag.
Vid föreningsmöte får styrelseledamöter och styrelsesuppleanter närvara även om de inte är
medlemmar. Detsamma gäller revisorer och revisorssuppleanter samt föreningens tjänstemän.

§ 7.

Styrelse

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av en ordförande och en vice ordförande samt
därutöver av minst 1 och högst 9 särskilt utsedda ledamöter samt av upp till 3 suppleanter för dessa.
Ordföranden och vice ordföranden samt övriga ledamöter och suppleanter utses på ordinarie årsmöte
för en tid av tre år, i fråga om sistnämnda ledamöter och suppleanter med successiv förnyelse.
Mandattiden avser tiden intill det ordinarie årsmötet hållits det år mandatet utgår. Avgår
styrelseledamot före mandattidens utgång får vid nästkommande föreningsmöte utses ny ledamot för
återstoden av mandattiden.
Styrelsen åligger att handha föreningens angelägenheter i alla de avseenden som inte är särskilt
undantagna i dessa stadgar om styrelsen ej i särskild ordning hänskjuter dem till medlemmarnas
avgörande. Styrelsen har sålunda bland annat
•
•
•
•
•

att insamla, motta och förvalta de för föreningens verksamhet nödvändiga medlen,
att årligen fastställa budget för kommande verksamhetsår,
att sörja för föreningens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är ordnad på
betryggande sätt,
att varje år före den 15 mars till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper och
styrelseprotokollen för det gångna arbetsåret,
att varje år avge berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregående år samt
före utgången av maj månad offentliggöra såväl denna berättelse som revisionsberättelsen
för samma tid.

Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen att teckna föreningens firma.
Styrelsen anställer eventuell generalsekreterare tillika chef för föreningens kansli, och fastställer
dennes anställningsvillkor samt erforderliga instruktioner. I en arbetsordning kan styrelsen bestämma
om organisationen av kansliet. Generalsekreteraren äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens
sammanträden.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.
Styrelsen utser ett arbetsutskott, som äger på dess vägnar besluta i ärenden som styrelsen
bestämmer.
§ 8.

Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet (”Rådet”) har att på eget initiativ eller efter ansökan i föreningens namn
bevilja anslag till institutioner, forskargrupper eller enskilda forskare och att därvid i huvudsak verka
enligt de principer som gäller för Vetenskapsrådet. Rådet har att följa utvecklingen inom
kostforskningen för att identifiera eftersatta områden och uppehålla förbindelse med på detta och
angränsande forskningsområden verksamma forskare och vetenskapliga institutioner samt andra
organ som stöder kostforskningen.
Rådet kan även verka genom att initiera studier som är i linje med föreningens uppgift och bistå
forskare i ansökningar om anslag från tredje part.
Rådet ska bestå av ordföranden och minst 2, högst 8 andra ledamöter. Rådets ledamöter utses i
följande ordning. Ordföranden utses av föreningens styrelse efter förslag av Rådet. Styrelsen utser
därutöver två ledamöter med personliga suppleanter samt ytterligare högst 6 ledamöter efter förslag
av Rådet.

Medicinsk-, naturvetenskaplig/teknisk-, samt humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet erbjudes att
lämna namnförslag avseende ledamöter och suppleanter i Rådet.
Mandattiden ska vara fem år för ordföranden och tre år för övriga ledamöter.
Avgår ledamot före mandattidens utgång ska ny ledamot utses för återstoden av denna tid. För varje
ledamot utom Rådets ordförande må för samma mandatperiod utses en personlig suppleant att vid
förfall för ledamoten tjänstgöra i Rådet. Rörande utseende av suppleant ska gälla vad som finns
stadgat om ledamot.
Rådet äger inom sig utse vice ordförande.
För Rådets verksamhet i övrigt fastställer styrelsen arbetsordning efter hörande av Rådet.
§ 9.

Finansnämnd

Finansnämnden ska utarbeta förslag till placeringspolicy för styrelsens godkännande samt förvalta
föreningens medel i enlighet med denna policy.
Finansnämnden ska bestå av ordförande och minst en, högst tre övriga ledamöter samt upp till lika
många suppleanter.
§ 10.

Arvode - Resekostnadsersättning

Om arvode till ledamot av styrelsen bestämmer medlemmarna.
Ledamot av styrelsen må erhålla resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som
gäller för motsvarande fall i statlig verksamhet.
§ 11.

Revisor

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska på ordinarie årsmöte utses
en revisor för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits. Revisorn ska vara auktoriserad. Revisorn
ska före den 1 maj varje år avge en till medlemmarna ställd revisionsberättelse för det sistförflutna
året. Revisionsberättelsen ska innehålla bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller
avstyrks.
§ 12.

Ändring i stadgar

För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fordras att medlemmarna fattar beslut med kvalificerad
majoritet (2/3) av de närvarande vid ett föreningsmöte alternativt med enkel majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten.
§ 13.

Föreningens upplösning

För giltigt beslut om föreningens upplösning fordras att medlemmarna fattar beslut därom på två på
varandra följande möten, varav ett ordinarie. Beslutet ska på båda mötena ha biträtts av minst två
tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Mellan de båda mötena ska en tid av minst 1 månad ha förflutit.
Är föreningens upplösning beslutad, ska medlemmarna föranstalta att föreningens tillgångar blir
använda till allmännyttigt och med dem avsett ändamål.

