
Vedtekter for Norsk selskap for spiseforstyrrelser 

Avdeling av Nordic Eating Disorders Society – En sammenslutning av forskere og klinikere 

Norsk Selskap for spiseforstyrrelser ble reetablert i Oslo 13.10. 2015d. Nye endrede vedtekter ble 
vedtatt på årsmøtet i Oslo den 13. oktober 2015. Følgende vedtekter ble vedtatt: 

Vedtekter 

1. Målsetting og aktiviteter 

Norsk Selskap for spiseforstyrrelser er en nasjonal avdeling av Nordisk Selskap for 
spiseforstyrrelser. 

Spiseforstyrrelser er i denne sammenheng definert som helse spekteret av spiseforstyrrelser fra 
anorexia nervosa til sykelig fedme og tilstander som ortoreksi og megareksi 

Selskapet har som hovedmål å fremme forslag til metoder og strategier for forebygging, 
behandling og opplysningsarbeid. Denne målsettingen vil bli forsøkt nådd gjennom: 

 Fremme forskning, særlig forskning av forebyggende karakter og arbeide som innebærer 
samarbeid mellom forskere og praktikere i de nordiske landene.  

 Fremme og støtte samarbeid mellom forskere og klinikere i de nordiske landene,  
 Arbeide for at eksisterende og ny kunnskap blir gjort tilgjengelig for alle medlemmene i 

selskapet og allmenheten.  
 Fremme kontakten med tilsvarende organisasjoner utenfor de nordiske landene.  
 Tjene som et forum for nye kontakter og utveksle erfaringer blant mennesker i de 

nordiske landene som på forskjellig vis arbeider profesjonelt med forebygging og 
behandling av spiseforstyrrelser.  

Til aktivitetene hører faglige sammenkomster. Det nordiske selskapet vil arrangere minimum ett 
årlig faglig seminar. Utover dette vil det norske selskapet arrangere ett årlig faglig møte. Disse vil 
bli arrangert av lokale arrangører – for å synliggjøre forskjellige faglige miljøer. Til aktiviteter 
hører også informasjonsspredning gjennom å bidra med stoff til et felles nordisk medlemsorgan. 

Norsk Selskap for spiseforstyrrelser ønsker å være tilgjengelig for media samt høringsinstans for 
offentlig forvaltning. 

Ytterligere aktiviteter etter behov. 

2. Medlemskap 

Medlemmer melder seg inn i Norsk Selskap for spiseforstyrrelser, og blir automatisk medlem av 
den nordiske avdelingen. Norsk Selskap for spiseforstyrrelser er åpent for alle personer som 
arbeider profesjonelt med forskning, forebygging og behandling omkring spiseforstyrrelser. 



3. Kontingent? 

En eventuell kontigent og størrelse avgjøres på årsmøte og betales eventuelt årlig til Norsk 
Selskap for spiseforstyrrelser. En del av dette betales til det nordiske selskapet, godkjent av 
årsmøtet i det norske selskapet. 

4. Styre 

Selskapets øverste organ er årsmøtet. Dette avholdes hvert år. Årsmøtet skal normalt gi innkalling 
2 mnd. i forveien. Mellom årsmøtene ledes selskapet av et styre. Styret velges hvert annet år på 
årsmøtet, og har seksmedlemmer. Styret konstituerer seg med leder, sekretær og kasserer. 

Det er ønskelig at styrets sammensetning avspeiler forskjellige yrkesgrupper og landsdeler. 

5: Revisor 

Årsmøtet presenterer regnskap som er gjennomgått og godkjent av revisor. 

6. Valgkomité 

Til forberedelse av valgene ved årsmøtet velges en valgkomité på to personer. 

7. Vedtektsendring og oppløsning av selskapet 

Endringer av vedtekter eller oppløsning av selskapet besluttes på to møter, på ett styremøte og på 
årsmøte. Ved oppløsning av selskapet overlates eventuelle midler til kunnskapssøkende, eller 
helsefremmende virksomheter, slik det besluttes på det siste årsmøtet. 

Oslo 13.10.2015 


