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Syfte och Sammansättning 
 
§ 1 Svensk Förening för beteendevetenskap inom algologi är en ideell 
förening.  

Föreningens inriktning är att 

- samla kunskap om metoder och arbetssätt, - sprida information,  

- samverka med andra yrkesgrupper kring smärtverksamhet  

- samla psykologer och socionomer som arbetar inom smärtverksamhet till 
diskussion och utveckling av området praktiskt, kliniskt och 
forskningsmässigt.  

Föreningen ingår som delförening i Svenskt Smärtforum. Se 
programförklaring i bilaga 1. 
 
 
Medlemskap 
 
§ 2 Föreningen organiserar psykologer och socionomer verksamma inom 
smärtverksamhet. 
 
§ 3 Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen och avgörs av denna. 
 
§ 4 Associerad medlem äger ej rösträtt. 
 
§ 5 Medlem som önskar utträda skall anmäla detta till styrelsen. Medlem 
som trots påminnelse av kassören ej under två år betalt årsavgift anses ha 
utträtt ur föreningen. 
 
 
Styrelsen 
 
 
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse 
bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot 
och två ersättare. Fördelningen mellan psykologer och socionomer skall 
vara jämn. 
 
§ 7 Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
 
§ 8 Vid styrelsemedlems avgång under löpande mandatperiod tillförordnar 
styrelsen ersättare. Avgår mer än två styrelseledamöter under löpande 
mandatperiod ska extra föreningsmöte inkallas. 



 
§ 9 Förenings räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. 
 
§ 10 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är skyldig 
att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är 
beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden har. Styrelsemöten kan även ske via 
brev fax telefon mm. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. 
 
§ 11 Valberedning består av en psykolog och en socionom. 
 
§ 12 Styrelsemedlemmar väljs för en tvåårsperiod med nyval av fyra 
respektive tre styrelsemedlemmar vid varje årsmöte. 
 
 

 
Årsmöte 
 
§ 13 kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna minst en månad i förväg. Vid 
föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas: 

• Årsmötets öppnande. 
• Fråga om kallelse till mötet skett i den ordningen stadgarna föreskriver. 
• Val av mötesordförande och två justeringsmän. 
• Val av mötessekreterare. 
• Fastställande av dagordningen. 
• Styrelsen redogör för verksamheten under året. 
• Revisorerna redovisar sin berättelse. 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Förslag till verksamhetsplan samt fastställande av budget och 

medlemsavgift för det kommande året. 
• Val för det kommande året av styrelse, två ersättare, två revisorer, en 

revisorersättare och valberedning. 
• Representant i Svenskt Smärtforum. 
• Vetenskaplig sekreterare  och representant i SASP. 
• Internationell koordinator. 
• Revidering av programförklaring. 
• Övriga ärenden. 
• Årsmötets avslutande. 

 
§ 14 Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller minst 15 medlemmar 
begär det. Kallelse till extra föreningsmöte utsänds till medlemmarna minst två 
veckor före mötet. 
 
§ 15 Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val 
genom lottning. Andra frågor än val avgörs genom öppen omröstning. Vid lika 
röstetal gäller ordförandens mening. 
 
§ 16 Beslut om ändring av stadgar kan bara ske på årsmöte. Skriftligt förslag om 
ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmöte. Förslag till 



stadgeändring skall tillsammans med styrelsen yttrande sändas till 
medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För stadgeändring krävs att 
minst två tredjedelar av närvarande vid mötet är ense om förslaget. 
 
§ 17 Upplösning av förening 
Beslut om upplösning av förening kan bara fattas på ordinarie årsmöte. Det 
krävs minst 4/5 majoritet för beslut. För att vinna laga kraft skall detta beslut 
bekräftas på följande ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar skall vid 
föreningens upplösning tillfalla Svenskt Smärtforum. 



  
Bilaga 1: Programförklaring  
för Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta 
 
Beteendevetenskap  
Beteendevetenskap är det vetenskapliga studiet av människans agerande, 
hennes känslomässiga upplevelser, mentala och sociala processer. 
Beteendevetenskapens syfte är att förstå och förklara människan utifrån ett 
helhetsperspektiv, dvs utifrån hennes kroppsliga, känslomässiga, kognitiva, 
sociala och kulturella förutsättningar samt samlade erfarenheter. 
 
Beteendevetenskap inom smärta innebär det beteendevetenskapliga studiet av 
människan som smärtupplevande varelse. 
 
 
Programförklaring 
 
Vi utgår från en människosyn där man betraktar människan som en aktiv 
sökande, problemlösningsorienterad och resursrik varelse. Vi inriktar oss på 
individens agerande, tänkande, kännande och skapande av sociala mönster. 
 
Vi betonar en helhetssyn av människan. Olika discipliner har sina specifika 
infallsvinklar vid studiet av människan: biologiska, känslomässiga, kognitiva, 
sociala, kulturella och samhällsstrukturella. Integrationen av kunskap från dessa 
discipliner måste beakta både det specifika innehållet i och samspelet mellan de 
olika perspektiven.   
 
Vi inriktar oss på utveckling av våra diagnostiska verktyg. Det är centralt att 
förbättra kartläggningen av smärtprocessen, dess betydelse för individen och för 
individens sociala nätverk. 
 
Vi uppmuntrar utveckling av behandlingsformer som inriktar sig på att lindra, 
hantera och/eller förstå smärtupplevelsen på ett sådant sätt att individen kan 
använda dem för att bemästra sin situation på ett för honom/henne positivt sätt. 
 
Vi stödjer kontinuerlig utvärdering av både diagnostiska verktyg och 
behandlingsformer inom ramen för vår verksamhet. Forskningen ska leda till nya 
hypoteser, teoretiska modeller och eller metodutveckling samt nya anpassade 
program med hänsyn taget till individuella behov och resurser. 
 
Vi värnar om skillnader mellan olika behandlingsformer och skillnader i innehållet 
i våra skilda kompetensområden inom beteendevetenskapen. 
 
Vi värnar om hög vetenskaplig kvalitet. 
 
 
Framtaget till föreningens konstituerande sammanträde 24 april 1996 i 
Ronneby av Marcello Rivano-Fischer 
Reviderad 2008-05-29 vid Föreningens Årsmöte i Danderyd 


