Årsberetning 2012

Fondens bestyrelse:
•
•
•
•
•

Sygeplejerske Agnes Bjørn, MPhil, ph.d. (formand)
Lektor Birte Østergaard, ph.d. (næstformand)
Ph.d.-studerende Lisbeth Sølver, cand.cur (kasserer)
Lektor Birthe D. Pedersen, cand.cur., ph.d.
Professor og forskningsleder Lis Wagner, Dr.PH

Bestyrelsen har i 2012 holdt et møde (05-01-2012) i Odense, SDU, Enheden for Sygeplejeforskning. På mødet blev der diskuteret procedurer ved tildeling af stipendium, forretningsorden,
hjemmeside og public relation virksomhed. Fondens økonomi blev gennemgået og indkomne
ansøgninger blev behandlet. Fondens vedtægter blev gennemgået med henblik på sproglig
opdatering. Sundheds- og sygepleje ville vi gerne have ændret til ”sygepleje”, men Civilstyrelsen
fandt, at det kunne udelukke sundhedsplejersker fra at søge og afslog dermed den ændring i
vedtægterne. Civilstyrelsen understregede at ansøgning om stipendium skal være åben for
Sygeplejersker med dansk autorisation, som angivet i formålet. Revision, indberetning til SKAT
og regnskabsføring for fonden udføres i Nordea Bank af Karin Gellow, Nordea Invest Fonde.
Økonomi:
Fonden er gaver, der er modtaget i alt kr. 1.160.629. Pengene er anbragt som investeringsbeviser
i Nordea Invest Fonde, samt 4 % Statsobligationer, som løber til 2015. Fonden modtog kr. 100.000
fra Dansk Selskab for Sygeplejeforskning i 2012. Afkastet af værdipapirer i 2011 er kr. 67.550.
Fonden har fået tilbagebetalt kr. 2.884,32 fra et tidligere stipendium. Der er i 2012 bevilget stipendier på i alt kr.80.200. Heraf er kr. 60.200 udbetalt. En stipendiat har ikke kunnet anvende stipendiet i 2012 og har derfor anmodet om at få udbetalingen udsat til 2013, hvilket bestyrelsen har
accepteret. Udgifterne til drift i 2012 beløb sig til kr. 9.627. Heraf kr. 7.061 for revision mv. til
Nordea Bank.
Ansøgninger:
Ansøgningsfristen var 5. januar 2012. Der var modtaget ni ansøgninger. Ansøgningerne var
indsendt til SDU, Enheden for Sygeplejeforskning (att. Lektor Birte Østergaard) som er fondens
officielle adresse. Seks af ansøgerne fik tildelt stipendium.
Næste ansøgningsrunde: Ansøgningerne kan indsendes elektronisk til
(boestergaard@health.sdu.dk) Ansøgningsfrist er 15. januar 2014.
Public Relation: Ansøgningsskema og orientering til ansøgere er på hjemmesiden. Der er
begrænsede midler at uddele. Årets bevillinger offentliggjort på hjemmesiden. Enhver lejlighed
bliver benyttet til at gøre opmærksom på, at gaver er velkomne.
Sygeplejerskernes forskningsfond modtager gerne gaver, som indgår i fondens bundne kapital.
Gaver indsættes på konto: Nordea. Reg. Nr. 2045 konto 6271 612 239
Godkendt på bestyrelsens møde den 14. februar 2013.
Agnes Bjørn, formand.

