
Retningslinjer for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 

gældende fra januar 2010 

 
§ 1 Formål 

1. At støtte medlemmer af DSR, der er ramt af sygdom eller sociale begivenheder og er 

bragt i en økonomisk sårbar situation.   

 

2. At støtte humanitært arbejde. 

 

3. At støtte fremme af sundhed og forebyggelse hos svage og sårbare grupper nationalt 

og internationalt.  

 

4. At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer med 

henblik på at forbedre arbejds- og levevilkår for sygeplejersker, sikre udvikling af 

faget og fremme sundhed.   

 

5. At yde støtte til organisationer, som er i økonomisk trang som følge af konflikt, der 

ikke er kendt overenskomststridig. 

 
§ 2 Indtægter 

Stk. 1 Fonden tilføres pr. regnskabsår 1 kr. pr. måned pr. aktivt medlem. Renteafkastet 

fra fondens midler uddeles i henhold til nærværende retningslinjer.  

 
§ 3 Ledelse 

Stk. 1. Fondens midler administreres af DSR’s hovedbestyrelse. I slutningen af et 

kalenderår udstikker hovedbestyrelsen rammer for, hvordan Solidaritetsfondens midler 

skal benyttes i det efterfølgende kalenderår.   

 

§ 4 Ydelser 

Stk. 1. Ved støtte til formål 1: At støtte medlemmer af DSR, der er ramt af sygdom eller 

sociale begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar situation, er ydelsen skattepligtig 

for modtager.  

 

Stk. 2. Ved støtte til formålene 2, 3 og 4 ydes støtten som gave.  

 

Stk. 3. Ved støtte til formål 5 lovligt varslede faglige organisationskonflikter kan midler 

fra fonden ydes efter hovedbestyrelsens bestemmelser under hensynstagen til den 

konkrete situation som lån eller gave. Hovedbestyrelsen fastsætter vilkårene herfor. 

 

§ 5 Beslutningsgrundlag 

Stk. 1. Til grund for HB’s beslutning om ydelser til formål 1: at støtte medlemmer af DSR, 

der er ramt af sygdom eller sociale begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar 

situation, skal foreligge ansøgning med relevante oplysninger fra det trængende 

medlem. 



 

Stk. 2. HB’s beslutning om ydelser til formål 2: støtte humanitært arbejde, formål 3: støtte 

fremme af sundhed og forebyggelse hos svage og sårbare grupper nationalt og 

internationalt og formål 4: støtte international solidaritet og opbygningen af 

sygeplejerskeorganisationer med henblik på at forbedre arbejds- og levevilkår for 

sygeplejersker, sikre udvikling af faget og fremme sundhed, tager udgangspunkt i en 

samlet vurdering af DSR’s støttestrategi.    

 

Stk. 3. Til grund for HB’s beslutning om ydelser til formål 5: støtte til lovligt varslede 

faglige organisationskonflikter, skal foreligge oplysninger fra den trængende 

organisation om dens egne økonomiske forhold, herunder organisationen sædvanlige 

kontingentstørrelse og omfanget af egen konfliktfond, før iværksættelse af konflikt med 

henblik på, at hovedbestyrelsen kan foretage en vurdering af, om disse forhold er i 

rimelig balance med de økonomiske forhold, DSR’s egne medlemmer stilles overfor i 

konfliktsituationer. 

 

§ 6 Andre kriterier 

Stk. 1. Der kan ikke ydes støtte til konfliktramte organisationers drift, men alene til støtte 

for konfliktramte medlemmer. 

 
§ 7 Regnskab 

Stk. 1. Fondens regnskab indgår i DSR’s samlede koncernregnskab og fondens 

økonomiske situation skal fremgå af specifikationen.  

 

Stk. 2. I regnskabsberetningen skal optages oplysninger om, til hvilke organisationer der 

er ydet hjælp.  
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