
Vedtægter 
Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker 
 
§1 Navn 
Stk. 1 
Selskabets navn er Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker. Kan 
forkortes FSGOS. 
 
§2 Formål 
Stk. 1 

- At udbrede, debattere og arbejde med sygeplejefaglige temaer, videndeling og 
forskning indenfor de gynækologiske og obstetriske specialer  

- At bidrage til sygeplejefaglig kompetenceudvikling af selskabets medlemmer 
- At fremme det kollegiale sammenhold og samarbejde mellem selskabets medlemmer 

samt andre faglige selskaber 
- At udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for det optimale 

patientforløb 
- At deltage i den sundhedspolitiske debat 
- At etablere og deltage i nationale og internationale netværk 

 
§3 Optagelse af medlemmer 
Stk. 1 
Et medlem kan optages i selskabet, hvis denne er aktivt medlem af Dansk Sygepleje Råd og 
arbejder indenfor selskabet interesseområde 
Stk. 2 
Pensionister, der fortsætter som passive medlemmer af Dansk Sygepleje Råd, kan optages 
som medlem af selskabet/fortsætte som medlem i selskabet, når de har arbejdet indenfor 
selskabets interesseområde. 
Stk. 3 
Sygeplejestuderende, der er medlem af de Studerendes Landssammenslutning, kan optages 
som medlem, når de har interesse for selskabets interesseområde. 
 
§4 Indmeldelse 
Stk. 1 
Indmeldelse sker på Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejerskers 
hjemmeside, der er lokaliseret på Dansk Sygepleje Råds hjemmeside. 
Stk. 2 
Indmeldelse kan også ske ved direkte aftale med et af selskabets bestyrelsesmedlemmer 
 
§5 Udmeldelse 
Stk. 1 
Udmeldelse sker på Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejerskers 
hjemmeside, der er lokaliseret på Dansk Sygepleje Råds hjemmeside. 
Stk. 2 
Udmeldelse kan også ske ved at skrive en e-mail til selskabet på 
fagligtselskab.fsgos@gmail.com. 

mailto:fagligtselskab.fsgos@gmail.com


Stk. 3 
Hvis et medlem ikke betaler kontingent 4 uger efter modtagelse af 1. rykker, bliver 
medlemmet automatisk udmeldt af selskabet. 
 
§6 Kontingent 
Stk. 1 
Til selskabets årlige generalforsamling fastsættes kontingentets størrelse 
Stk. 2 
Den årlige kontingentopkrævning finder sted d. 1. januar 
 
§7 Generalforsamling 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed 
Stk. 2 
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i forbindelse med Landsseminaret. 
Stk. 3 
Indkaldelse skal ske skriftligt til selskabets medlemmer med angivelse af dagsorden senest 4 
måneder inden afholdelse. 
Stk. 4 
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af det faglige selskab. Alle medlemmer af 
det faglige selskab har tale- og stemmeret. 
Stk. 5 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 
Stk. 6 
Følgende punkter skal indgå i dagsordenen; 

- Valg af dirigent 
- Valg af stemmetæller 
- Godkendelse af dagsorden 
- Formandens beretning 
- Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
- Fastsættelse af kontingent 
- Indkomne forslag 
- Eventuelt 

Stk. 7 
Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning 
 
§8 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1 
Såfremt at 1/3 af selskabets medlemmer forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
§9 Bestyrelsen 
Stk. 1 
Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 og maksimum 7 medlemmer. 
Stk. 2 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Det er muligt for et eksisterende bestyrelsesmedlem 
af blive genvalgt. 



Stk. 3 
Bestyrelsen konstitueres med formand, næstformand, kasserer, web ansvarlig, sekretær, 
eventuelt medlemsansvarlig og eventuelt suppleant. 
Stk. 4 
Bestyrelsen konstitueres ved først komne bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  
Stk. 5 
Bestyrelsen fastsætter selskabets forretningsorden. 
 
§10 Valg 
Stk. 1 
Valg til bestyrelsen finder sted hvert år på generalforsamlingen. 
Stk. 2 
Alle medlemmer af det faglige selskab kan stille op til bestyrelsen. 
Stk. 3 
Medlemmer, der ønsker at komme på valg til bestyrelsen, angiver dette på 
generalforsamlingen eller til et nuværende bestyrelsesmedlem inden generalforsamlingen.  
 
§11 Samarbejde 
Stk. 1 
Selskabet kan indgå et formaliseret samarbejde med andre faglige selskaber, nationale og 
internationale foreninger og/eller andre interesse grupper. 
 
§12 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 
Ændringer af selskabets nuværende vedtægter foretages på selskabets generalforsamling.  
Stk. 2 
Dansk Sygepleje Råds hovedbestyrelse skal orienteres om ændringer i selskabets vedtægter.  

 
§13 Opløsning 
Stk. 1 
Selskabet kan opløses, hvis 2/3 af selskabets medlemmer ønsker dette på 
generalforsamlingen. 
Stk. 2 
I tilfælde af opløsning tilfalder selskabets eventuelle formue til Dansk Sygepleje Råd. Hvis 
selskabet genopstår indenfor 5 år fra opløsningsdatoen, tilfalder den eventuelle formue det 
nye faglige selskab. 
 
§14 Overordnet om bestyrelsesansvar 
Stk. 1 
Bestyrelsen står for foreningens drift og fører tilsyn med foreningens aktiviteter.  
Stk. 2 
Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med selskabets vedtægter, forretningsorden 
samt visioner og strategier. 
Stk. 3 
Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med de beslutninger der træffes på 
generalforsamlingen 
 



§15 Uddannelsesstøtte 
Stk. 1 
Selskabet uddeler hvert år uddannelsesstøtte til selskabets medlemmer, hvis denne har 
ansøgt herom. 
 
§16 Ikrafttrædelse 
Stk. 1 
Nærværende vedtægter træder i kraft per. 13. september 2018 
 
Udarbejdet 12.09.18 
Næste revision 2020 


