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Vedtægterne for Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd er godkendt af 
Dansk Sygeplejeråd den 12.6.1991 og ændret oktober 1994, oktober 2000, no-
vember 2003, august 2005, august 2008, august 2010, november 2014, oktober 
2019 samt august 2021.

Vedtægterne er udformet således, at Seniorsammenslutningens generalforsam-
ling kan foretage en række tilretninger selvstændigt, i overensstemmelse med 
medlemmernes ønsker. Disse muligheder for selvstændig tilretning er nærmere 
specificeret i §9, stk. 2 Vedtægtsændringer.

Øvrige ønsker om vedtægtsændringer skal forinden ikrafttræden godkendes af 
Dansk Sygeplejeråd, som bl.a. sikrer at Seniorsammenslutningens vedtægter er 
i overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds love.

INDLEDNING
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§1. NAVN

Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd.

§2 FORMÅL

• At arbejde for fremme af fælles faglige og organisatoriske interesser for 
seniorsygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd.

• At anvende seniorsygeplejerskers erfaringer og ressourcer mhp. at videre-
bringe viden i relevante fora.

• At tage initiativ til og tilrettelægge kurser, møder og andre aktiviteter for 
Seniorsammenslutningens medlemmer på lands- og kredsplan.

§3. MEDLEMMER

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der meddeler DSR, at de modtager 
alderspension, efterløn eller seniorpension, er automatisk medlemmer af  
Seniorsammenslutningen.

§4. GENERALFORSAMLING

Stk. 1.
Generalforsamlingen er Seniorsammenslutningens øverste myndighed.

Stk. 2.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 3. kvartal i forbindelse med et fagligt 
arrangement. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel i Syge-
plejersken og på Seniorsammenslutningens hjemmeside. Samtidig bekendtgø-
res dagsordenen.

Stk. 3.
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Seniorsammenslutningen.

Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 5.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Seniorsammenslutnin-
gens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

VEDTÆGTER
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Forslag bekendtgøres på Seniorsammenslutningens hjemmeside og udsendes 
til kredsenes kontaktudvalg.

Stk. 6.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
0. Generalforsamlingens åbning
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Bestyrelsens beretning
6. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
7. Meddelelse om resultatet af bestyrelsesvalg
8. Bestyrelsens forslag
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Stk. 7.
Afstemninger ved generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Be-
styrelsen kan træffe beslutning om, at andre afstemningsformer kan an-
vendes.

Sådanne afstemningsregler skal fastsættes i forretningsordenen for generalfor-
samlingen.
Forretningsordenen skal indeholde regler for generalforsamlingens afvikling 
i øvrigt.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornø-
dent, eller når mindst 1/10 af Seniorsammenslutningens medlemmer skriftligt 
fremsætter anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden.

§5 BESTYRELSEN

Stk. 1.
Seniorsammenslutningen inddeles i kredse svarende til Dansk Sygeplejeråds 
struktur. I hver kreds vælges 1 medlem til landsbestyrelsen.

Stk. 2.
Der vælges tillige 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, som er personlig 
suppleant for det kredsvalgte medlem.
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Stk. 3.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Medlemmer af landsbestyrelsen er automatisk medlem af det kontaktudvalg, 
vedkommende hører til.

Stk. 4.
Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kas-
serer, sekretær, en PR- og IT-ansvarlig og en ansvarlig for planlægning af højsko-
leophold/andre arrangementer.

Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter den generalforsamling, hvor 
valget er bekendtgjort.

Bestyrelsen skal konstituere sig umiddelbart efter valget og senest 1 måned før 
generalforsamlingen.

Den afgående bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra generalfor-
samlingen.

Stk. 5.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand i den 
resterende del af valgperioden, og bestyrelsen vælger ny næstformand.

Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, af hvilken det dog skal fremgå, 
at der skal afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.

§6 VALG

Stk. 1.
Valg til bestyrelsen skal være afsluttet ultimo maj måned i ulige år.

Stk. 2.
Valget finder sted i kredsene på baggrund af de senest 30. april anmeldte kandi-
dater. De opstillede skal være medlemmer af Seniorsammenslutningen.

Stk. 3.
Landsbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling.
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Proceduren fastlægges af kredsenes kontaktudvalg og landsbestyrelsen. Det skal sik-
res, at der gives alle medlemmer af Seniorsammenslutningen mulighed for at stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.
Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater og det antal suppleanter, der 
skal vælges, at disse valgt uden afstemning.

§7 ØKONOMI

Stk. 1.
Seniorsammenslutningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Til udførelse af sin virksomhed modtager Seniorsammenslutningen hvert år i 
januar måned et af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse fastsat beløb.

Stk. 3.
Kassereren fører Seniorsammenslutningens regnskab. Revision foretages af 
Dansk Sygeplejeråds revisor.

De nærmere regler for indsendelse af regnskab m.v. til Dansk Sygeplejeråd fast-
sættes af Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 4.
Seniorsammenslutningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelses-
medlemmer i forening.

§8 SAMARBEJDE MED KREDSE OG KONTAKTUDVALG

Stk. 1.
For at fremme samarbejdet mellem Dansk Sygeplejeråd, kredsene og Senior-
sammenslutningens medlemmer om opfyldelsen af formålet kan kredsene ned-
sætte et kontaktudvalg i hvert kontaktudvalgs valgområde (svarende til DSR’s 
opstillingskredse) bestående af 3-7 medlemmer.

Kontaktudvalgenes funktionstid fastsættes til 2 år.

Kontaktudvalget vælges om foråret i lige år. Genvalg kan finde sted.
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Stk. 2.
Kontaktudvalget har til opgave at tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæg-
gelse af aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, 
studiekredse, temadage m.v.

Stk. 3.
Kredsbestyrelsen træffer nærmere beslutning om de økonomiske rammer for 
arbejdet i kontaktudvalgene, herunder også støtte til udgifter m.v.

§9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1.
Ændringer af de af Hovedbestyrelsen godkendte vedtægter for Seniorsammen-
slutningen kan ske på Seniorsammenslutningens initiativ såvel som på initiativ 
fra Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 2.
Seniorsammenslutningen kan selvstændigt ved generalforsamlingsbeslut-
ning foretage ændringer i vedtægterne til ikrafttræden umiddelbart på føl-
gende områder:
• §4, stk. 2. 

Generalforsamlingens tidspunkt
• §4, stk. 7. 

Afstemningsformer på generalforsamlingen
• §4, stk. 8 

Medlemsgrundlaget for begæring af ekstraordinær generalforsamling, dog 
minimum 1/10

Ændringer af oven for nævnte bestemmelser skal Dansk Sygeplejeråd modtage 
til orientering snarest efter vedtagelsen.

Stk. 3.
Forslag til ændringer af øvrige forhold ud over de i stk. 2 anførte skal forinden 
ikrafttræden godkendes af Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 4.
Ændringer til vedtægterne af bestemmelserne i stk. 2 kan foretages af Senior-
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sammenslutningens generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for 
ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer efter stk. 3 skal ligeledes vedtages 
med 2/3 flertal, forinden de fremsættes til behandling i Dansk Sygeplejeråd.

§ 10 OPLØSNING AF SENIORSAMMENSLUTNINGEN

Stk. 1.
Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges Seniorsammenslutnin-
gen efter Hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 2.
Seniorsammenslutningens generalforsamling kan begære Seniorsammenslut-
ningen nedlagt over for Hovedbestyrelsen, såfremt forslag herom er på general-
forsamlingens dagsorden, og såfremt 2/3 af deltagerne i en generalforsamling 
stemmer for nedlæggelse af Seniorsammenslutningen.

Stk. 3.
I tilfælde af opløsning af Seniorsammenslutningen overgår dennes midler til 
Dansk Sygeplejeråd. 

August 2021
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