
Vedtægter for fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker  

  

§ 1 Navn  

  

Stk. 1 Selskabets navn er Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (FSK)  

  

  

§ 2 Formål  

  

Stk. 1 Selskabets formål er:  

  

at medvirke til udviklingen af sygeplejen til patienter med kræftsygdomme  

  

at være initiativtager til og aktivt arbejde for det tværfaglige og 

tværsektorielle samarbejde inden for pleje, behandling og forskning  

  

at yde gensidig støtte, opmuntre og bistå til løsning af fælles uddannelse og 

arbejdsmæssige opgaver,  

  

at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse 

af møder og kurser,  

  

at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer  

  

at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende 

arbejdsområde  

  

at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling  

  

at fremme tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes  

  

at tage aktivt del relevant internationalt samarbejde  

  

  

Medlemmer:   

  

§  3 Optagelse  

  

Stk. 1  Som medlemmer kan optages aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, 

som er beskæftiget med kræftpatienter  

  

  

Stk. 2  Aktive medlemmer, herunder studerende og pensionister i Dansk 

Sygeplejeråd, kan optages som medlemmer af selskabet, når de senest har 

været beskæftiget indenfor området.  

  



§ 3A Æresmedlem  

  

Stk. 1  Medlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker kan af bestyrelsen 

  udnævnes til æresmedlemmer, hvis de har ydet lang og tro tjeneste i  

  Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker og på værdig vis har   

  repræsenteret kræftsygeplejen samt har sat sig spor i dennes udvikling og 

  historie.   

   

  Udnævnelsen præsenteres for de øvrige medlemmer på det efterfølgende 

  Landskursus.   

   

 Stk. 2  Æresmedlemmer kan bære titlen ”Æresmedlem af Fagligt Selskab for  

  Kræftsygeplejersker”.    

   

 Stk. 3  Udnævnelsen kan alene besluttes ved enighed mellem alle bestyrelsens 

  medlemmer.   

   

 Stk. 4  Alle medlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker kan foreslå et 

  andet medlem som æresmedlem til bestyrelsen.   

   

 Stk. 5  Æresmedlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker er fritaget for at 

  betale kontingent til selskabet.  

  
  

§ 4 Indmeldelse  

  

Stk. 1  Indmeldelse sker via selskabets hjemmeside  

  

  

§  5 Udmeldelse  

  

Stk. 1  Udmeldelse sker via selskabets hjemmeside senest pr. 30.06 i et kalenderår 

med virkning fra selskabets følgende kalenderår  

  

§ 6 Kontingent  

  

Stk. 1  Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingent for det faglige 

selskab i det kommende regnskabsår.  

  

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentopkrævning.  

  

Stk. 3  Nærmere regler for, hvornår et medlem udelukkes på grund af 

kontingentrestance, fastsættes af bestyrelsen. 

 

Stk. 4  Æresmedlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker er fritaget for at 

betale kontingent til selskabet.  
 



  

§ 7 Generalforsamlingen  

  

Stk. 1  Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.  

  

Stk. 2  Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Indkaldelse sker med mindst 

14 dages varsel via annonce i Sygeplejersken med angivelse af 

dagsordenen  

  

Stk. 3  Generalforsamlingen er kun åben for selskabets medlemmer  

  

Stk. 4  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte  

  

Stk. 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.  

  

Stk. 6  Nedenstående punkter skal behandles på generalforsamlingen og være 

indeholdt i dagsordenen:  

  

1. Valg af dirigent  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Valg af referent  

4. Valg af stemmetællere  

5. Bestyrelsens beretning  

6. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab  

7. Forelæggelse af rammebudget for regnskabsåret  

8. Beslutning om størrelsen af  kontingentet i det kommende 

regnskabsår  

9. Indkomne forslag  

10. Valg af bestyrelse  

11. Valg af suppleanter  

12. Valg af revisor   

13. Valg af interne regnskabskontrollanter  

14. Evt.  

  

                 Stk. 7  Afstemning på generalforsamlingen finder normalt sted ved 

håndsoprækning. Generalforsamlingen kan træffe beslutninger om, at 

andre afstemningsregler kan anvendes- hvis mindst ét medlem ønsker det.  

  

   

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling  

  

Stk. 1  Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst .1/3 af selskabets  medlemmer    

  forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordens-punkt, som 

  medlemmerne ønsker drøftet.  

  



  Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og inden 4 uger efter 

  bestyrelsens beslutning eller medlemmernes anmodning om ekstraordinær 

  generalforsamling.  

  

  

§ 9 Bestyrelsen  

  

Stk. 1  Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 9 medlemmer.  

  

Stk. 2  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen; kun ½ delen af bestyrelsen er på 

valg samtidig. Genvalg kan finde sted.  

  

Stk. 3  Der vælges højst 2 suppleanter, der vælges for ét år ad gangen. Som 

suppleant(er) vælges de(n) , som uden at opnå valg , har opnået det højeste 

antal stemmer  

  

Stk. 4  Bestyrelsen konstituerer sig senest én  måned efter generalforsamlingen 

med formand, næstformand, kasserer , redaktør og kursussekretær  

  

Stk. 5  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

  

  

§ 10 Valg  

  

Stk. 1  Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen   

  

Stk. 2  Stemmeberettigede er de fremmødte på generalforsamlingen.  

 

Stk. 3  Valgbare er medlemmer, hvis kandidatur er anmeldt til formanden senest 

01.august. Nærmere regler for kandidatanmeldelserne fastsættes af 

bestyrelsen  
 

Stk. 4  Medlemmer af FSK, som er ansat i firma med økonomisk interesse indenfor 

kræftområdet, er ikke valgbare til og kan ikke sidde i Bestyrelsen.  

 

Stk. 5  Valget foregår ved skriftlig afstemning. De nærmere bestemmelser 

vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af 

bestyrelsen.  

  

§ 11 Revisorer  

  

Stk. 1  Valg af autoriseret eller registreret revisor for en 1-årig periode finder sted 

på generalforsamlingen  

  

Stk. 2  På generalforsamlingen vælges 2 regnskabskontrollanter blandt selskabets 

medlemmer. Valget gælder for en 1-årig periode  

  



  

§ 12 Tegningsregel:   

  

                 Stk.1  Det faglige selskab tegnes af formanden sammen med et 

bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening  

  

§ 13 Hæftelse:  

  

                Stk.1  For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, idet hverken 

bestyrelsen eller de enkelte medlemmer har nogen hæftelser for selskabets 

gæld  

  

§ 14 Samarbejde  

  

Stk. 1  De faglige selskaber kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende 

foreninger for sygeplejersker i udlandet efter hovedbestyrelsens 

godkendelse.  

  

  

§ 15 Vedtægtsændringer  

  

Stk. 1  Vedtægtsændringer for faglige selskaber foretages af de faglige selskabers 

generalforsamling, idet dog følgende forhold er ufravigelige:  

  

- formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget,  

  

en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og 

en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold  

  

  

Stk. 2  Ændringer til vedtægterne kan foretages af det enkelte 

selskabs  generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for 

ændringerne.  

  

  

                Stk. 3  Dansk sygeplejeråds hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til 

vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret 

såfremt disse ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte 

ufravigelige forhold  

  

§ 16 Opløsning  

  

Stk. 1  Ændringer af den af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse godkendte 

vedtægt for faglige selskaber kan foretages af de faglige selskabers 

generalforsamlinger, idet dog følgende forhold af ufravigelige:  

  

formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget,  



  

krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 

medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutninger om bl.a. 

kontingentforhold,  

  

at formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i 

udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse,  

  

ændringer af vedtægterne skal meddeles Dansk Sygeplejeråd og Dansk 

Sygeplejeråd kan forlange disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i 

overensstemmelse med de i dette stk. nævnte ufravigelige forhold.   

  

Stk. 2  Ændringer til vedtægterne kan foretages af de enkelte sammenslutningers   

generalforsamlinger når 2/3-del af de afgivne stemmer er for ændringerne.  

  

Stk. 3  Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, modtager eventuelle ændringer til 

  vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelse kan forlange disse ændret, 

  såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1. nævnte ufravigelige 

  forhold.  

  

  

§ 17 Ikrafttrædelse:  

  

Stk.1  Nærværende vedtægter træder i kraft pr. maj 2022.  

  
  
 


