Vedtægter

§1
Fondets navn er ”Sygeplejerskernes Forskningsfond” Fondet er oprettet af Dansk Selskab for
Sygeplejeforskning den 15. januar 1993.

§2
Fondets hjemsted og værneting er København.

§3
Det er fondets formål at yde økonomisk støtte til sygeplejersker med dansk autorisation, der
ønsker at udføre forskning, som kan føre til udvikling af syge- og sundhedsplejen.

§4
Fondet yder støtte til forskningsprojekter inden for syge- og sundhedsplejen eller til offentliggørelse
og formidling af allerede gennemførte undersøgelser.
Fondets kapitalforhold
Fondets grundkapital udgør 310.000 kr., hvilket beløb er fuldt indbetalt. Fondet står åbent for
tilgang af yderligere midler.

§5
Fondets midler skal til enhver tid være anbragt efter de af justitsministeriets fastsatte retningslinier
for anbringelse af fondsmidler.
Fondets aktiver skal lyde på fondets navn, og så vidt det er muligt noteres som tilhørende denne.
Fondets bestyrelse er berettiget til at ombytte fondets værdier til mere profitgivende aktiver.
Udbetalinger fra fondet kan kun ske af fondets renteafkast.

§6
Fondets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt
autoriseret revisor.
Det påhviler bestyrelsen at kontrollere, at fondets regnskabsføring og formueforvaltning foregår på
betryggende og tilfredsstillende måde.
Fondsmidler, der i et regnskabsår ikke er udbetalt, kan bestyrelsen beslutte at overføre til det
efterfølgende regnskabsår eller tillægge grundformuen.

§7
Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet hjælp til administration af fondet.

§8
Der ydes ikke honorar til fondets bestyrelse, men medlemmer af fondets bestyrelse godtgøres for
udlæg i forbindelse med rejser m.v., der har sammenhæng med eller tilknytning til arbejdet i
forbindelse med fondets formål.

§9
Fondets bestyrelse består af 5 medlemmer udpeget af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning:
•

Formanden for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

•

Fire sygeplejersker med forskningserfaring

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges for 2 år.
Bestyrelsen sammensættes for 2 år ad gangen, første år i efteråret 1993.
Bestyrelsens medlemsantal kan forøges efter behov, og bestyrelsen kan i øvrigt supplere sig med
faglig ekspertise.
Bestyrelsesformanden indkalder til møde mindst én gang årligt i forbindelse med uddeling af
fondsmidler, eller såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker bestyrelsen indkaldt.

§ 10
Fondsmidler kan ydes efter indsendelse af ansøgning til fondets sekretariat.
Ansøgningsskema og vejledning til ansøgning rekvireres i sekretariatet.

§ 11
Fondets fundats kan ændres, når der i bestyrelsen er enstemmighed efter at alle dens medlemmer
har stemt.

§ 12
Spørgsmål om tolkning af denne fundats kan ikke forelægges domstolene, men afgøres af
bestyrelsen.
Bestyrelsen er fondets øverste myndighed i enhver anliggende.

§ 13
I tilfælde af ophævelse af fondet, skal en eventuel formue anvendes til anden forskningsvirksomhed inden for sygeplejen.
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