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Vedtægter for Dansk Sygepleje Selskab 

Vedtaget på stiftelsesmødet den 10. juni 2002. 
Sidst ændret 1. februar 2011 

 
 

 
§ 1. Dansk Sygepleje Selskab 
Selskabets navn er Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) 
Selskabets hjemsted er København K 
Selskabets adresse er Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K 

 
DASYS er en paraplyorganisation for Faglige Selskaber i Dansk Sygeplejeråd (DSR), samt andre 
faglige og tværfaglige selskaber m.m., hvis medlemsskare som min. består af 50% sygeplejersker. 
 
DASYS er organiseret med en bestyrelse og herunder faglige råd siden 2005. 
 
§ 2. Formål  
Formålet med selskabet er at bidrage til at fremme faglig udvikling af dansk sygepleje og 
sygeplejevidenskab og samlet repræsentere denne internt og eksternt, såvel på nationalt som på 
internationalt niveau. 
 
Stk. 2. 
Internt: 
1) Medvirke til at udvikle og implementere dokumenteret viden inden for alle felter af sy-

geplejen, f.eks. kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse, klinisk sygepleje og ledelse/or-
ganisation, 

2)  medvirke til at integrere forskning og klinisk sygepleje,  
3) fungere som netværk for de Faglige Selskaber i DSR, andre faglige og tværfaglige 

selskaber af relevans for sygeplejen med henblik på at styrke og fremme sygeplejen. 
 
Eksternt: 
1) Vurdere, rådgive og formidle med henblik på at sikre professionel indflydelse og 

udnyttelse af den sygeplejefaglige ekspertise, 
2) være repræsenteret i råd, udvalg eller andre beslutningsorganer, hvor sygepleje og 

sygeplejevidenskabelige beslutninger tages. 
 
§ 3. Medlemmer 
Som medlemmer kan optages: 
l) Faglige selskaber i DSR.   
2) Faglige- og tværfaglige selskaber m.m., hvis medlemsskare som min. består af 50% 

sygeplejersker.  Selskaber m.m. skal endvidere, for at kunne blive optaget som medlem, 
have mindst 50 medlemmer.  

 
Stk. 2. DASYS’ bestyrelse kan fravige bestemmelsen i stk. 1 og optage selskaber m.m. med 
mindre end 50 medlemmer.  For at bestyrelsen kan fravige hovedreglen i stk. 1, skal det selskab 
m.m., der ønsker medlemskab, repræsentere sygeplejen på særlige områder og bestyrelsen skal 
skønne, at det er formålstjenligt at optage selskabet. 
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Stk. 3. Ved optagelse af nye medlemmer af dasys skal disse rette skriftlig henvendelse til 
DASYS med beskrivelse af relationen til sygeplejen og det sygeplejevidenskabelige felt.  
Bestyrelsen afgør om betingelserne for medlemskab er opfyldt. Såfremt optagelse ikke 
imødekommes skal afgørelsen, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Medlemmer af DASYS kan udelukkes af DASYS i kraft af manglende opfyldelse af de 
almindelige medlemsforpligtigelser.  Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, 
såfremt evt. ældre gæld til selskabet er berigtiget.  Udelukkede medlemmer kan genoptages med 
samtykke fra repræsentantskabet. 
 
Stk. 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af 
repræsentantskabet og indbetales til selskabet senest den 1. februar det pågældende år. 
 
§ 4. Udmeldelse 
De enkelte medlemmer af DASYS kan med 6 måneders varsel udmelde sig af DASYS til den 
følgende 31. december. Udmeldelsen skal være skriftlig og være DASYS´ bestyrelse rettidigt i 
hænde. 
 
§ 5. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, 6 andre medlemmer samt formænd 
for rådene. Alle skal være sygeplejersker. 
 
Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og 6 andre medlemmer vælges af og blandt 
repræsentantskabet. Formændene for rådene er udpeget af DASYS’ bestyrelse.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen skal tilstræbe at repræsentere forskellige faglige discipliner og kompetencer 
inden for sygeplejen samt være geografisk dækkende. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen varetager alle løbende forretninger, herunder udpegning af DASYS´ 
repræsentanter i råd, udvalg, etc. Der kan som repræsentanter udpeges bestyrelsesmedlemmer 
samt medlemmer fra repræsentantskabet. 
 
Stk. 4. Der føres referat over bestyrelsesmøder. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted 
skriftligt med angivelse af dagsorden mindst 8 dage før.  
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende 
formands stemme udslagsgivende. 
 
 § 6. Valg 
Stk. 1.  
Valg til bestyrelsen gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted én gang.  
 
Stk. 2. Valg af statsautoriseret revisor finder sted på repræsentantskabsmøde i perioden 
september til december hvert lige år.  Revisor kan genvælges uden begrænsning og kan ikke sidde 
i bestyrelsen for DASYS.  
  
Stk. 3. Valg til bestyrelsen finder sted på repræsentantskabsmødet i perioden september til 
december. hvert lige år.  
På valg er medlemmer der har siddet i en periode på 4 år. Endvidere foretages der på mødet 
suppleringsvalg, såfremt der er medlemmer, der fratræder inden udløbet af deres valgperiode.  
  
Stk. 4. Der foretages selvstændigt valg af formand på repræsentantskabsmøde. 

Kommentar [hjo1]: Forslag om at 
ordene “hvert lige år” udgår. 
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Stk. 5. Indstilling af kandidater skal ske skriftligt, og skal være sekretæren i hænde senest 12 uger 
før repræsentantskabsmøde afholdes.  
 
Stk. 6. Indstilling foretages af medlemmerne af DASYS.  Bestyrelsen prioriterer mellem de 
indkomne forslag og udarbejder den endelige indstilling af kandidaterne.  Bestyrelsens opstilling 
skal angive indstilling som henholdsvis formand og medlemmer.  Bestyrelsens prioriterede liste 
udsendes til DASYS´ medlemmer senest 8 uger inden repræsentantskabsmødet.  
 
Stk. 7. DASYS´ medlemmer kan fremsætte ændringsforslag til bestyrelsens indstilling på 
baggrund af de indkomne kandidatforslag fra DASYS´ medlemmer.  Ændringsforslag til 
bestyrelsens prioriterede liste medfører, at kandidaterne på bestyrelsens prioriterede liste, samt de 
af DASYS´ medlemmer opretholdte kandidater opstilles til valg på repræsentantskabsmødet.   
 
Ændringsforslag skal være DASYS i hænde senest 6 uger inden repræsentantskabsmødet.  
 
Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.  
 
Stk. 9. Afgår formanden i utide fungerer næstformanden som formand indtil ny formand vælges 
ved førstkommende repræsentantskabsmøde.  Den nyvalgte formand sidder frem til næste valg. 
 
§ 7. De faglige råd 
De faglige råd refererer til DASYS’ bestyrelse, som har det overordnede ansvar. De faglige råd 
har ens forretningsorden og selvstændigt kommissorium. Rådenes formænd udpeges af DASYS’ 
bestyrelse, og rådenes kommissorier godkendes af DASYS’ bestyrelse. 
I råd som har selvstændig virksomhed er DASYS’ formand selvskrevet næstformand. 
 
§ 8. Repræsentantskabet 
Stk. 1. Repræsentantskabet er DASYS´ øverste myndighed.  Repræsentantskabet består af 
DASYS´ siddende bestyrelse samt af repræsentanter, der skal være sygeplejersker, valgt af 
DASYS´ medlemmer. 
 
Stk. 2. Hvert medlem af dasys har ret til at deltage med en repræsentant pr. påbegyndt 500 
sygeplejerskemedlemmer af egen organisation.  Alle medlemmer har uanset eget medlemsantal ret  
til at deltage med 2 repræsentanter på DASYS’ repræsentantskabsmøde.  Det enkelte medlem 
fastsætter selv principperne for valg af egne repræsentanter.  
 
Stk. 3. På repræsentantskabsmødet har hver repræsentant én stemme.  
 
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 5. DASYS´ medlemmer modtager 6 måneder inden afholdelse af repræsentantskabsmøde 
orientering om tid og sted for dette.  Samtidig oplyses, hvor mange repræsentanter det enkelte 
medlem er berettiget til at udpege, samt at disse skal være sygeplejersker.  Det skal endvidere 
angives, at medlemmerne senest 2 måneder inden afholdelse af repræsentantskabsmødet skal 
oplyse DASYS om, hvilke repræsentanter medlemmet har valgt.  På lige årDer erindres endvidere 
om valg og indstillingsregler i henhold til vedtægternes § 6. 
 
§ 9. Repræsentantskabsmødet  
Stk. 1. Repræsentantskabsmødet afholdes i perioden september til december.  Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden samt endelig kandidatliste udsendes til de valgte repræsentanter senest 3 
uger inden mødet.  Med indkaldelsen skal endvidere følge deltagerliste og selskabets regnskab.  
Indkaldelsen sendes i kopi til orientering til DASYS´ medlemmer. Al korrespondance kan foregå 
elektronisk. Endvidere annonceres det årlige møde i Tidsskrift for Sygeplejersker.  

Kommentar [hjo2]: Konsekvens- 
rettes hvis det vedtages at  “hvert lige 
år” udgår i §6 stk. 3. 
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Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er de valgte repræsentanter, 
samt DASYS´ bestyrelse.  
 
Stk. 3. Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må 
være medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet. 
 
Stk. 4. På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger formanden skriftlig og mundtlig 
beretning om selskabets virksomhed.  Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regn-
skabsår til efterretning, ligesom der i lige år foretages valg, jfr. § 6.  Endvidere fremlægges 
bestyrelsens oplæg til selskabets arbejde i den kommende periode.  
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal af 
DASYS´ medlemmer indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabet og 
skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne inden 7 dage før samme. 
  
Stk. 6. Afstemning i repræsentantskabet foregår personligt og almindeligvis mundtligt ved 
møderne, men skriftlig afstemning foretages, hvis blot en tilstedeværende repræsentant ønsker 
det.  Afstemningsresultatet bestemmes ved simpelt flertal.  Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.  Særlige regler for afstemning er gældende i forbindelse med 
vedtægtsændringer og opløsning af selskabet(se § 12 og § 13). 
 
Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af 
repræsentantskabet fremsætter ønske herom.  Mødet afholdes senest 6 uger efter modtagelse af 
begæring herom og varsles mindst 3 uger før. 
 
Stk. 8. I øvrigt vedtager repræsentantskabet selv sin forretningsorden.  
 
§ 10. Budget 
DASYS finansieres af indtægter fra medlemskontingent, afholdelse af konferencer, sponsorstøtte 
o.l. 
 
§ 11. Tegningsret 
Selskabet forpligter sig ved underskrift af formanden (subsidiært næstformanden) og kasserer.  
Selskabet hæfter kun for sine forpligtigelser med sin til enhver tid hørende formue.  
 
§ 12. Vedtægter 
DASYS har mulighed for at revidere egen vedtægt i overensstemmelse med medlemmernes 
ønsker, så længe de holder sig inden for § 2, stk. 2. 
 
Stk. 2. Forandringer i ovenstående vedtægter kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, 
indkaldt med 3 ugers varsel, når 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og 2/3 af de 
mødte repræsentanter stemmer derfor.  Hvis der møder et mindre antal end 2/3 af 
repræsentantskabet, afgøres sagen ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af 
repræsentantskabet. 
 
§ 13. Opløsning af selskabet 
Bestemmelse om opløsning af DASYS kan kun træffes efter de i § 12, stk. 2 angivne regler.  
Selskabets formue overgår i så fald til et formål, der fremmer dansk sygepleje og 
sygeplejevidenskabeligt arbejde. Det afsluttende repræsentantskabsmøde træffer bestemmelse 
herom. 
 
 Tekstredigering oktober 2013. 

 

Kommentar [hjo3]: Slettes hvis 
ændring i §6 stk. 3 vedtages. 

Kommentar [hjo4]: Ny tilføjelse, hvis 
repræsentantskabet vedtager 
forrretningsorden for 
repræsentantskabsmøde. 


