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Stadgar för Svenskt Smärtforum (SF) 

Antagna 971003, reviderade 990101, 031003 och 041001 
 

 
§ 1 SVENSKT SMÄRTFORUM är en förening av medlemmar via svenska, nationella 
yrkesföreningar och sektioner, vars huvudintresse är smärta. 
Dessa föreningar är: 
 
• Riksföreningen mot Smärta (RmS), sektion inom Svensk sjuksköterskeförening 
• Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsällskapet 
• Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk stimulering (SgSS) inom 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund  
• Svensk Förening för Beteendevetenskap inom Algologi 
• Legitimerade arbetsterapeuters algologiska förening (LAAF) 

 
 

§ 2 MÅL 
 
Svenskt Smärtforum har som mål att främja samarbete och utveckling rörande 
smärtdiagnostik, smärtbehandling, smärtrehabilitering och smärtklinisk verksamhet i Sverige 
samt verka för opinionsbildning rörande smärtbehandling och smärtkliniska problem. 
Svenskt Smärtforum ska vara en intresseorganisation med multidisciplinär och 
multiprofessionell inriktning för medlemmar i yrkesmässigt förankrade föreningar med 
huvudsyfte att vara ett forum för diskussioner, utbyte av erfarenheter med såväl vetenskaplig 
som praktisk, klinisk grundinriktning samt för samordning och arrangemang av 
undervisningsinsatser. Detta görs särskilt genom att: 
a) främja den vetenskapliga utvecklingen inom området smärta samt befordra intresset för 

smärta i den svenska hälso- och sjukvården; 
b) bidra till att utveckla, bredda och fördjupa kunskaperna om smärta. Härvid ska kunskapen 

om både sjukdoms- och hälsoprocesser beaktas. Dessa kunskaper ska tillämpas för att på 
bästa sätt arbeta för förebyggande av smärta samt god symtomlindring, smärtbehandling 
och förståelse av smärtproblematik; 

c) utveckla multidisciplinärt och multiprofessionellt inriktade projekt med praktisk, klinisk 
tillämpning inom klinisk verksamhet, metodutveckling och utbildning; 

d) verka för tvärvetenskapliga utbildningsprogram och publikationer vars syfte är att 
förbättra förståelse och behandling av patienter med multifaktoriell smärtproblematik; 

e) arrangera möten och organisera vetenskapliga konferenser där det tvärvetenskapliga 
tänkandet inom området smärta befordras; 

f) uppmuntra införandet av en enhetlig klassifikation, nomenklatur och definition angående 
smärta och smärtsyndrom; 

g) uppmuntra utformandet av en nationell databank med avsikt att stödja utvecklingen av 
enhetliga registersystem avseende smärtmekanismer, smärtsyndrom och smärtbehandling. 

 
 
§ 3 ARBETSFORMER 
 
Svenskt Smärtforum anordnar sammankomster med föredrag, seminarier, diskussioner och 
referat inom området smärta. Härvid ska Svenskt Smärtforum särskilt beakta och 
sammanväga de ingående yrkesföreningarnas/sektionernas inriktningar. Svenskt Smärtforum 
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ska arbeta aktivt för utbyte av information och kunskap mellan de ingående 
föreningarna/sektionerna. 
 
Svenskt Smärtforum arbetar i enlighet med samma riktlinjer som gäller för nationella 
föreningar inom International Association for the Study of Pain (IASP). Svenskt Smärtforum 
har inte, varken föreningen eller dess enskilda medlemmar, fullmakt att underteckna kontrakt 
eller överenskommelse eller att uttala sig å annan förenings vägnar. Föreningen är ensam 
ansvarig för alla kostnader som föreningen påtar sig. 
 
 
§ 4 MEDLEMSKAP 
 
Förening/sektion som önskar att deras medlemmar skall ingå i Svenskt Smärtforum skall till 
organisationens ordförande inkomma med en skriftlig ansökan. Ansökan skall vidarebefordras 
till respektive ingående förenings/sektions styrelse som därefter meddelar sitt 
ställningstagande till ordföranden i Svenskt Smärtforum. För att en ny delförening skall kunna 
vinna inträde i Svenskt Smärtforum krävs att samtliga av de ingående yrkesföreningarna/ 
/sektionerna samtycker till beslutet. Medlem i sådan yrkesförening blir automatiskt medlem i 
Svenskt Smärtforum. 
 
Yrkesförening/sektion som önskar att dess medlemmar ska utträda ur Svenskt Smärtforum 
anmäler sitt utträde till styrelsen. Utträdet vinner laga kraft vid nästkommande styrelsemöte. 
Yrkesförening/sektion som, trots påminnelse från kassören, ej under ett år betalt årsavgift för 
sina medlemmar anses ha utträtt ur föreningen. En medlem som utträtt ur 
yrkesförening/sektion kan ej längre vara medlem i föreningen. 
 
 
§ 5 STYRELSEN 
 
Styrelsen utgörs av ordförande och ytterligare fyra ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. 
Varje yrkesförening skall representeras av en ordinarie ledamot och en personlig suppleant. 
Styrelsens mandattid är 2 år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och vice 
ordförande och halva styrelsen det andra året. Styrelsen utser vid ett konstituerande möte vice 
ordförande, sekreterare, kassör och vetenskaplig sekreterare (skall vara disputerad). Om 
styrelsemedlem avgår under mandatperiod utser styrelsen, efter samråd med valberedningen, 
en ersättare för den resterande delen av mandatperioden 
 
 
§ 6 STYRELSENS ARBETSFORMER 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. 
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om två eller fler ledamöter begär det. 
Kallelse till styrelsemöte skall utgå senast 3 veckor innan mötet planeras äga rum. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. I principiellt 
viktiga frågor som exempelvis stadgeändring, skall yrkesföreningarnas/sektionernas 
synpunkter inhämtas. Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet.Omröstning i styrelsen sker 
öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Vid det årliga vetenskapliga mötet skall årsmötet äga rum. Då skall verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse föredras av ordförande respektive kassör. En av revisorerna inlämnad 



Stadgar SF 041001 med införda ändringar från 050303 

 

3

3

revisionsberättelse föredras av ordföranden. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Vid årsmötet skall även budget för nästkommande verksamhetsår fastställas. 
Justerade protokoll från styrelsens möten skall tillsändas samtliga ledamöter samt till 
ordförandena i respektive yrkesförening/sektion. Detta skall ombesörjas av sekreteraren. 
 
 
§ 7 FIRMATECKNING 
 
Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
 
§ 8 RÄKENSKAPSÅR 
 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
 
 
§ 9 REVISION 
 
Mom. 1. Vid årsmötet skall två revisorer och en revisorssuppleant väljas för en period av ett 
år. 
 
Mom. 2. Revisorerna skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska 
organisationens verksamhet jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Därvid skall 
iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. 
Revisorerna skall iaktta god revisionssed. 
 
Mom. 3. Organisationens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och ska senast 1 
april överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in 
revisionsberättelse senast två månader före årsmötet. 
 
 
§ 10 ÅRSMÖTE 
 
Kallelse till årsmöte annonseras i respektive yrkesförenings/sektions tidskrift eller i eventuella 
medlemsblad senast 1 (en) månad i förväg. Årsmötet bör förläggas i anslutning till 
föreningens årliga vetenskapliga möte. De ingående föreningarna/sektionerna ska ges 
möjlighet att i god tid ta ställning till frågor som ska behandlas på årsmötet. 
 
Årsmöte behandlar och beslutar i följande frågor: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fråga om kallelse skett i den ordning stadgarna föreskriver 
3. Val av mötesordförande, och två justeringsmän 
4. Val av mötessekreterare 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsen redogör för verksamheten under året 
7. Verksamhetsberättelsen 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisionsberättelse 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
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12. Medlemsavgiftens storlek 
13. Val av styrelse 

a) Val av ordförande 
b) Val av styrelseledamöter 

13. Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant samt beslut i vilken ordning de ska träda i 
funktion 

14. Val av valberedning bestående av en ledamot från varje yrkesförening/sektion. En 
ledamot utses till att vara sammankallande. Mandatperiod:1 år 

15. Övriga frågor. Sådan fråga från enskild medlem skall ha inkommit skriftligt till styrelsen 
senast 14 dagar för årsmötet 

16. Årsmötets avslutande 
 
 
§ 11 FINANSIERING 
 
Svenskt Smärtforums arbete skall huvudsakligen finansieras genom inkomster från 
arrangemang i Svenskt Smärtforums regi där överskott från möten tillfaller föreningen. Envar 
av de ingående yrkesföreningarna/sektionerna skall bidra med en fastställd summa per 
medlem. Storleken på avgiften är symbolisk, vanligen 1 kr och beslutas av årsmötet. Avgiften 
inbetalas senast den 30 juni. 
 
 
§ 12 STADGEÄNDRING 
 
Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet sedan de ingående föreningarna/sektionerna givits 
möjlighet att yttra sig över förslaget. Skriftligt förslag om ändringar tillställs styrelsen minst 3 
(tre) månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring kan framföras av Smärtforums styrelse, 
av de ingående yrkesföreningarna/sektionernas styrelser eller av enskild medlem. 


