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Bemærkninger til regnskab for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 2019
Solidaritetsfonden blev oprindelig oprettet af DSR’s kongres i 1982. Siden 1. januar 1983 er der blevet opkrævet
et kontingent på 1,00 kr. pr. aktivt medlem pr. måned til fonden. Derudover er fondens årlige formueafkast
henlagt til fonden. Siden etableringen af fonden har formuen været støt stigende. HB besluttede derfor i 2005,
at man skulle tilstræbe at udbetale årets afkast tillagt årets kontingent.
Solidaritetsfonden har til formål
1. at støtte medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende
2. at støtte humanitært arbejde
3. at fremme sundhed og forebyggelse
4. at støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer i andre lande
5. at støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter
Der er i 2019 uddelt i alt 1.260.000 kr. Uddelingerne overstiger summen af årets afkast og årets kontingent
med 31.000 kr. Bevillingerne er tildelt således inden for hvert af fondens fem formål:
Formål 1. Støtte til medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende
De samlede udgifter i 2019 til støtte til medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende, udgør ca. 521.000
kr.
I de seneste år er regelsættet omkring uddelingerne efter formål 1 blevet justeret. Det er sket ud fra et ønske
om at kunne hjælpe sygeplejerske mere bredt, samt for at sikre, at HB-beslutningen fra 2005 følges. Det har
ført til, at der både i 2018 og 2019 er sket en stigning i den bevilligede støtte i forhold til tidligere år.
Erfaringsmæssigt skal der gives tilsagn om støtte svarende til ca. 700.000 kr. for at udbetalingerne beløber sig
til ca. 500.000 kr. i et givet år. I 2019 er der i alt bevilliget støtte for 774.000 kr., hvilket er på niveau med året
før.
Formål 2. Støtte til humanitært arbejde
I 2019 har Solidaritetsfonden støttet humanitært arbejde med 65.000 kr. Støtten er gået til UNICEF’s arbejde
for sultramte børn i Etiopien og vinterindsats i Mellemøsten. Fonden har endvidere bidraget til Røde Kors nødhjælpsarbejde efter cyklonen i Mozambique, Zimbabwe og Malawi, Dansk Flygtningehjælps arbejde for familier
på flugt i Den centralafrikanske republik og til Læger uden Grænser.
Formål 3. Støtte til fremme af sundhed og forebyggelse
Fonden har i 2019 ydet en samlet støtte på ca. 251.000 kr. til fremme af sundhed og forebyggelse. En række af
donationerne er gået til formål, der fremmer sundhed og forebyggelse hos børn. Det drejer sig om bidrag til:
• Team Rynkeby - sponsorat til Børnecancerfonden
• Julemærkefonden
• Børns Vilkårs Børnetelefon
• ICNs ”Girl Child Education Fund”
• Mødrehjælpen
• Dansk Folkehjælps feriehjælp til udsatte børn og børnefamilier
• Dansk Folkehjælps julehjælp
• Røde Kors julehjælp til socialt udsatte børnefamilier i Danmark
• Danmarksindsamlingen til styrkelse af verdens piger
• Kvindernes U-landsudvalg – fødselsattester mv. til piger i Mali
• Skoleprojekt i Nepal
Herudover er der ydet bidrag til Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede, DIGNITY, The Gretta Foundation, AIDS-fondets antistigmatiseringskampagne, støtte til Diabetesforeningens oplysningskampagne, til Tandsundhed uden grænser, til Knæk cancer 2019, foreningen Det sociale Netværk i anledning af dennes 10-års
jubilæum og abonnement på Hus forbi.
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Formål 4. Støtte til international solidaritet og opbygning af sygeplejeorganisationer
Solidaritetsfonden har i 2019 ydet en samlet støtte på ca. 423.000 kr. til international solidaritet og opbygning
af sygeplejeorganisationer. Det største bidrag er ydet gennem kontingentindbetaling til PSI, der støtter arbejdet med ligesindede fagforeninger i den offentlige sektor på verdensplan. Der er endvidere ydet støtte til udenlandske sygeplejeorganisationers deltagelse i internationale møder.
Formål 5. Støtte til lovligt varslede konflikter
Solidaritetsfonden har ikke ydet støtte til dette formål i 2019.
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Saldo pr. 1. januar 2019
Indtægter
Opkrævet kontingent for 2019
Finansielle indtægter

869.349
359.054

Udgifter
1. MEDLEMMER DER ER RAMT AF SYGDOM ELLER LIGNENDE
Udbetalt til medlemmer

520.867

520.867

2. HUMANITÆRT ARBEJDE
UNICEF - sultramte børn i Etiopien
UNICEF - vinterindsats i Mellemøsten
Røde Kors - nødhjælp efter cyklon i Mozambique, Zimbabwe og Malawi
Dansk Flygtningehjælp - familier på flugt i Den centralafrikanske republik
Læger uden grænser - syriske flygtninge i Libanon

15.000
10.000
10.000
10.000
20.000

65.000

3. FREMME AF SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede - disinfektionspenne
Team Rynkeby Riget - Sponorat Børnecancerfonden
Julemærkefonden - licens til e-julemærket 2019
Julemærkefonden
ICN Girl Child Education Fund
Støtte til DIGNITY
Danmarksindsamling 2019 - styrkelse af verdens piger
Mødrehjælpen - støtte til chat- og telefonrådgivning
Kvindernes U-landsudvalg - fødselsattester mv. til piger i Mali
Dansk Folkehjælp - feriehjælp til udsatte børn og børnefamilier
AIDS-fondet - antistigmatiseringskampagne 2019
Nepal skoleprojekt
Diabetesforeningen - støtte til oplysningskampagne
Støtte til Tandsundhed uden grænser
Kræftens Bekæmpelse - Knæk cancer 2019
Dansk Folkehjælp - julehjælp
Foreningen Det sociale Netværk - foreningens 10-års jubilæum
Røde Kors - julehjælp til socialt udsatte børnefamilier i Danmark
The Gretta Foundation
Hus forbi - abonnement
Børns Vilkår - støtte til Børnetelefonen

1.500
25.000
11.500
18.500
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.250
10.000
10.000
12.500
10.500
1.000
15.000
7.850
680
10.000

251.280

46.749
375.878

422.628

0

0

4. OPBYGNING AF SYGEPLEJERSKEORGANISATIONER
Støtte til udenlandske sygeplejeorganisationers deltagelse i int. møder
Public Service International, Kontingent

19.133.767

1.228.403
20.362.169

5. LOVLIGT VARSLEDE KONFLIKTER

Udgifter i alt

Skat af årets indkomst og reg. skat tidligere år
Saldo pr. 31. december 2019

1.259.775
19.102.394
29
19.102.424

