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lste Afsnit. 

Foreningens Formaal. 

� l. 

Foreningens Formaal er at Yaretagc Sygepleje
slandcns Interesser indadtil som udadtil. 

2del Afsnit. 

Medlemmerne. 

� ') s -·

l\led lem mernc erc: 
a) ordinære i\Icdlcmmcr,
b) cxtraordinære i\1cdlcmmcr og
c) bidragydende Medlemmer.

§ 3.

Som ordinære l\Iedlemmcr kan kun optages Syge
plejersker, der have 3 Aars Hospilalsu<ldannclsc; Syge
plejersker, som have forladt Hospitalet inden den 1. 
Januar l\lOl kunne dog optages som ordinære Med
lemmer, nnar de ha\'e 1 Aars Iiospilalsuddannelse og 
-l Aars prirnt Pleje eller 2 Aars Hospitalsuddannelse
og 2 Aars priYat Pleje.

Til Hospilalsuddannelsc henregnes Uddannelse paa 
sl.orre Kliniker efter Repræscntantskahels Bestemmelse 
lil cnlwcr Tid. 
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� +. 

Som extraordina;!re 7\Jccllemmer kan oplages Syge
plejersker, der ikke haYe den i § :3 nærnte Uddan
nelse. Extraordinære i\Iedlemmer skulle, naar de have 
opnaaC't 3 Aars. Hospilalsuddannelse sogc sig optagne 
som ordinære i\lecllemmer. I-his de ikke gor delle, 
kunne cle helraglcs som ud111eldte af Foreningen. 

s -:-; ;). 

Som bidragyclcnde �Icdlemcr kan cnhYer �falH1 
eller Kvinc1e optages, der vil betale <let i � g fastsalte 
Aarskontingenl. 

Den, der indbetaler en Gang for alle mindsl 100 
Kr., bliver ror Livstid ;\fcdlem af Foreningen med 
samme Rclligheder som almindelige bidragydende 
J\ledlemmcr. 

� li. 

;\fa:ncl eller J{yinder, der have gjorl sig særlig 
rortjente af Foreningen, kunne af Repræsentantskabet 
optages som /Eresmcdlcmmer. 1Eresmcdlemmer be
tale inlel Kontingent; de have de samme Rettigheder 
som bidragydende i\1edlemmer. 

§ 7.
De ordinære i\Iedlcmmer af Foreningen erc for

pligtede lit; naar de erc i Funktion, at hære For
eningens Emblem paa ven sire Side af Brystet cl ler 
som Brosche. Emblemet tildeles ikke de extraordinære 
l\ledlemmer. Ved Død eller Udlncdelse af Foreningen 
tilbagesendes Emblemet Lil Sekretæren. De nærmere 
Bestemmelser angaacndc Emblemet fasts�clles iøvrigl 
i el af Bestyrelsen udfærdiget_ RegulaliY. 

;J 

� 8 
Biclragyclencle i\lcdlemmer kunne indmelde sig 

Foreningen ved cth,·erl af dens Medlemmer. 
Sygeplejersker, der onske Optagelse i Forei1ingcn, 

skulle derom relle Henvendelse til Sckret:-eren. 
l\fed Hensyn Lil Optagelse som ordinært ;'lfcdlcm 

gælder folgende Regler: 
Snarest efler al Bega:ringen er modtage!, Yil den 

Paagældende gennem Sekretæren erholde el Schema 
tilsendt. Delle maa i behørig tHlfyldt Stand - bl. a. 
indeholdende nojagt ige Oplysn i ngcr_ om \' ed kommendes 
Uddannelse -- tilbagesendes Lil Sekretæren. Oplagclscs
komileen (§ lG) faar Beg,\!ringen til Undcrsogelse og 
skal snarest mulig <krefler afgive den ledsaget af- sine 
mulige Bemærkninger til Bestyrelsen, som fo1·elægger 
Sagen paa el af de ordinære Repra:sentantskahsmoder 
(� Hl), paa hvilket med almindelig Stemmeflerhed af
gorcs om Optagelse skal ske. 

Del saalccles oplagne nye orclinære i\1edlem. vil 
strax erholde tilsendt i\ledlcmskort, Love og Emblem, 
- del sidste mod Erlæggelse af den i Regulativet
faslsalle Betaling.

Nlccglcs Optagelse, kan Sagen indankes for f.oTSle 
ordimcre Generalforsamling (jfr. � 27 g), naar Begæring 
herom fremkommer fra mindsl 10 ordinære ;\fcd
lemmcr. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
med Hensyn til delle Sp.orgsmaal, naar Halvdelen af 
Foreningens ordinære 1lcdlemmer er til Stede paa 
samme; Beslutning lages da med almindelig Slemme
flerhed. 

§ g_
Del aarlige Kontingent er fra den I. ,Januar 1\JOl for: 
Ordinære :'lfedlemmer .:J. Kr. 
Exlraonlinærc �ledlemmer 3 Kr. 



G 

Udenbyes i\Jedlemmer saavel ordinære som e:dru
or<linære - til hvilke dog ikke henregnes de, som 
haYc Ilopæl paa Frederiksberg, - helale kun 2 Kr. 

Bidragydende Medlemmer mindst 2 f(r. 
Naar ordinære eller e:draor<linære l\Ie<llemmer 

in<ltr:c<le i <len af Foreningen oprelle<le Sygekasse ned
sæltes Konlingenlel til henholdsvis H Kr. og 2 Kr. 
aarlig. 

Kontingentet erlægges fjer<lingaars,·is forud, men 
kunne l\'Icdlemmer, der .onske det, betale for flere 
KYarlaler paa en Gang. Naar l\ledlemmerne Jlylle, 
skulle de uopholdelig anmelde del for Kassereren. 

§ 10.

Udmeldelse af Foreningen kan ske til enlwer Tid 
ved skrifllig Henvemlelse Lil Sekretæren, men bliver 
Konlingent al erl:-cgge saavel for det Krnrtal, i hvil
ket Udmeldelsen sker, som for del na:rmesl derefler 
følgencle K varlal. 

§ 11.

Del l\Iecllem, der staar til Reslance me<l cl Aars 
Kontingent, udslettes af Foreningen, med mindre Ue
slyrelsen paa Grund af srcrlige Forhold finder Anled
ning lit al udsætte Udslctlelsen. Begæring om fornyet 
Optagelse i Foreningen vil ikke blive behamllel, for
inden Restancen er herigtigel. 

� 12. 

Del ordinære eller exlraonlin:t•re l\Iedlem, de1 
overlræder Foreningens Love eller Hegulaliv(er) elle1 
paa anden i\faaclc gør sig uværdig til at forblive i 
Foreningen, kan af Hepræsenlanlskabel (med alminde
lig Stemmeflerhed) udelukkes af Foreningen. Repræsen
tantskabets Kendelse kan af den saaledes Udelukkede ind
ankes for første ordinære Generalforsamling Ujr. § 27 g), 

�
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som er beslutningsdygtig me1l Hensyn Lil delte SpøTgs
maal, naar mindst Halwlelen af Foreningens ordinære 
i\Jedlemmer er til Siede. Afgiver en Trediedel ar de 
l\l.o-clte Stemmer imod Udelukkelsen, er denne dermed 
an nu leret. 

� 13. 

En Gang i h\'cr l\laaned, dog ikke i l\laanederne 
i\faj til Augusl incl., afholdes l\Icdlemsnwdc. 

Paa disse l\Ioder - der ener Bestyrelsens Besl ul
ni ng ogsaa kunne h:we en rent selskabelig Karakter 
- \'il der blive afholdl belærende F_orcdrag og gi\·cL
i\ledlemmerne Lejlighctl til al diskutere Sager af Inter
esse for Foreningen. Klager ovcr cle enkelte i\fcdlem
mer maa ikke fremsælles paa Mode1 nc, men skulle
skrilllig indsendes Lil Ilestyreisen.

1\1.o<lerne ere kun ror ordinære og ex.lraordinære 
l\ledlcmmer, men ligesom tEresmedlcmmcrne haYe Rcl 
til Deltagelse i dem, kunne ogsaa Andre, som have 
Interesse af Forhandlingerne, med Samtykke af lo 
BesJyrelscsmedlcm mer, ind føres af ordinære l\led lem mcr. 

� J-1-. 

Bestyrelsen, der er ul.onnel. \':elges af Generalfor
samlingen og bestaar af 7 ar Foreningens ordinære 
l\Jedlemmer, af hvilke særskilt vælges 1 Lil Formand, 
1 til Næstformand og 1 Lil Sekret:er. lonigl fordeler 
Ucslyrelsen sch· Forretningerne mellem sine l\Ie<llemmer. 

l\lindsl H af Bestyrelsens l\Jedlemmer skulle \':ere 
fungerende Sygeplejersker, som paa den Tid, Valget 
linder Sted, ikke indtager overordnede Slillinger, og 
ar hvilke en skal Yære p1 i vat Pleje1'ske. 

Af Bestyrelsens i\ledlemmer ucllrædcr paa den fcrrsle 
Generalforsamling - i Hl02 - �æstrormandcn og -
eller skel Lodtrækning - el ar de almindelige Besly-
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relsesmedlernmcr; paa den n[csle· Generalfo1'samling -
i 190:J - udlncder Sekretæren og .:_ efler Lodl1;æk
ni11g - cl :11' de almindelige Bestyrelsesmedlemmer, og 
pna Generalforsamlingen i l!JU--l udlncder Formane-len 
og de lo resterende almindelige Bcslyrclsesmedlemmer. 
I samme Orden sker Fralr:cclclse stadig, saaledes nl 
bYerl nyl Medlem fungerer i 3 Aar. 

� Li. 
Generalforsamlingen Yælger cnch·idcrc hlandt <l.e 

ordinære i\fcdlemmer 21 Hepnrsenlanler, ln·ilkc sam
men med Bestyrelsen danner Foreningens Hepræsen
lanlskab. Valget sker for 2 Aar ad Gnngcn, idel Hnh·
delen af'gaar hYerl andet Aar - forsle Gang if.ølge 
Lodlrækning paa Generalforsamlingen i i\lnrls Hl02, 

Bestyrelsens Formnnd er ogsna Formand for He-
1>ræsen tantskabet.

� Hi. 
Hcpræsenlanlskabel Yælgcr blandt sine <lirekle af 

Generalforsamlingen som Reprn·sentanler Yalgle i\lcd
lcmmer en Oplagelscskomilc pna 5 ;\fedlcmmer, jl'r. -� 
8. Repra.·sentanlskabel kan derhos \' ;l'lge andre stcr
ligc Udvalg, ligeledes blandt dels direkte af General
forsamlingen rnlgle 7\ledlemmer.

� 17. 
Gen\'alg saaYcl af' 13eslyrelsesmedlemmer som af 

Repr;csenlanler kan finde Sled. 
Maa et Bcslyrclsesmedlem eller en Hepr:cscnlanl 

paa (,rund ar Forfald fratræde i Aarels Loh, kan Rc
præsenlanlskabet Y:l'lge et nyl :\ledlem til al indtræde 
i den ledighlerne Pla<ls, indtil der paa den ordinære 
Generalforsamling kan finde endeligl Valg Sled. Del 
saaledes \'algte i\ledlem fungerer ikkun ror den Tid, 
hYori del Medlem, i hvis Sled hun er yalgt, Yiltle 
have al fungere. 

' 
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� IS. 
Beslyrelsen og Repra·scnlanlskabel holder i\Jode, 

naar de sammenkaldes ar Formanden. Formanden 
skal Yære pligtig at sammenkalde Beslyrelsesmode, 
naar fire andre 7\Iccllcmmer ar Beslyrelscn rremsællc 
Bega·ringclerom. o;.;Hepræsenlanlskabsmode, naar IJalY
delen af Hepra:scnlantc•rne onske del; der skal dog 
allicl af holdes H.epraisentanlskabsmode mindst -!- Gange 
aarlig (.,de ordinære Hepr;cscnlanlskahsmoder'· , jfr. � 
8). nemlig en Gang i hYer ar \Iaancderne .Januar, 
i\farls, ;\faj og Oktober. 

Hepræscnlanlskabct er beslutningsdygligt, 11aa1· 
mindst lo Trediedele ar samtlige dets Medlemmer er 
Lil Siede; dels i\Iedlemmcr er pligtige al mode paa 
de ordinære Hepræsenlanlskabsmoder, med mindre 
lodigl Forfald godlgores. 

� HJ. 

Bestyrelsen leder Foreningens Anliggender i 0Yer
ensslemmelse med Lovene og under Ansvar o\·erfo1 
Generalforsamlingen. Den pnaser O\·erholdclsen af de 
af Repræsenlanlskabel udfærdigede RegnlaliYer for For
eningens ordin:l'rc og exlraordin:crc i\!edlcmmcr. 

� 20. 
Formånden paaser, at de Bestyrelsen paah\·ilendt 

I-hen· forsrnrlig bli\' cr r.oglede, og repræsenterer For
eningen udadtil. Hun indkalder Lil Bestyrelses-, Repræ
sentantskabs- og andre Møder, fastsæller Dagsordcne11
og leder Forhandlingerne. I Tilf;clde ar Slemmelighed
gør Formandens Slemme Udslaget.

I Formandens Forfald \·arelager N,rslf'ormanden 
Formandens Forretninger. 
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� 21. 

Sekretæren er Formanuen behjælpelig med For
eningens skriftlige Arbejder. 

§ 22.

Foreningens Hegnskahsaar folger Kalen<leraaret. 
Ved hYert Regnskabsa::irs Slutning anægges et 

n ojagt igl - af Bi lage ledsaget - Regnskab o,·e1· For
eningens In<llægter og Udgifter. Regnskabet, der tillige 
skal indeholde en AngiYelse af Foreningens Slatns, 
skal forinden del forel:vgges Generalforsamlingen være 
gen nemgaaet af en JleYisor, som dertil Yælges af Re
præsentantskabet liw cl ,\ar ad Gangen. Revisor 
bell.OYer ikke al være i\le<llem af Foreningen. 

4:cle Afsnil. 

Generalforsamlingen. 

� 23. 

Generalforsamlingen har indenfor de i Lovene 
afstukne Grænser, den bojesle J\Iyndighe<l i alle For
eningens Anliggender. 

� 2-!. 
En orclina:r Generalfors::1111ling afholdes i l(jøben

han1 ln-erl Aar i Slutningen ar Maris I\Iaaned, første 
Gang i 1902. 

Generalforsamlingen og Dagsor<lenen for samme 
bekendtgøres i Foreningens Blad og Berlingske Tiden
des :\forgenaYis med mindst S Dages Varsel. 

� ') -" _;). 

Extraordinære Generalforsamlinger, der ligeledes 
arl10ldes i Kjobenhavn og sammenkal<les paa samme 
l\laa<le son1 de ordinære, lu111e linde Sled efler Be-

11 

styrelsens, llepræsentantsknbets eller den aarlige (,ene
ralrorsamlings l3esl11tning ligesom ogsaa, naar der fra 
minclsl '/,: ar Foreningens onlin,ne og cxlraonlin:l're 
Medlemmer fremkommer Beg,ering derom, indeholdenclc 
Angi,·clse nf de Sager, der .onskcs forhandlet paa (,e
neralforsam I ingen. 

Gcneralforsnnilingcn bliver i sidste Fnld at ind
kalde senest 1-l- Dage efter at Forlangendet derom er 
modtaget af Bestyrelsen. 

� 2G. 

Samtlige Foreningens ;\ledlcmmer ere berettigede 
Lil at mode paa Generalforsanilinger mod Forevisning 
af:\lerlle111skort. Stemmeret Lilko111111er imidlertid kun 
de paa Generall"orsa111 I i ngcn personlig m.odte ordina'.re 
i\ledlcmmer. 

-� '27.
Paa den ordin.t•rc Generalforsamling foretages: 
a) For111a11den alla·ggt'r Bcrclning for del for

lohne Aar.
b) Vedtagelse ar del reviderede Hegnskab for det

forlobne r\ar tilligemed en Angivelse af Forenin
gens Slalus.

c) \'alg af i\ledlemmer li\ Bestyrelsen.
d) Valg af Hcpncsenlanler.
e) Forslag fra Bestyrelse og lkpr,t·senlanlskab.
f) For:dag f'ra :\lcdlem111cr, lorsaavidl de crc ind

girnc inden den Jstc i\Iarts i paag,eldende r\ar.
g) Sager i Henhold til �� 8 og 1'2.

� '28. 
Paa Generalforsamlingen afgorcs alle Anligge1Hler, 

med Hensyn til IHilkc anden Bcstc1i1melse ikke findes 
i LoYene, nd simpel Stemmeflerhed. I Tilfælde af' 
Stemmelighed g.or Formandens Stemme Udslaget. For
andringer i eller Till:ojclser til disse Love kan dog 
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kun gyldig Yedtages, naar � a af f-oreningens ordin:cre 
:\ledlemmcr slemmer derrur. 

� 20. 

General forsa lll I ingen Y:l' I ger efter llcslyrclsens For
slag en Dirigent, som leder Forhandlingerne og afgor 
alle Sp.orgsmaal vcdrorende Slemmcgi\'llingen. 

Alle Afstemninger skulle ske skriftlig medmindre 
Generalforsamlingen cnssle111rnig godkender en anocn 
A fstcm ni ngsmaacle. 

Angaacnde del paa Generalforsamlingen passerede 
optages Beretning i Foreningens Protokol, <ler under

skri,·es af Dirigenten og cl ;\lcdlem af Bestyrelsen. 

;jle Afsnil. 

l!'oreningonf.l Oplosni11g. 

� ao. 

Saafreml Hepræsenlanlskabel maalle anse Forenin
gens Oplosning for nolh·enclig eller tilraadelig, skal 
Bestyrelsen rremsa:.•lle r-orslngel herom for Genl'ral

. forsamlingen. 

For al lage gyluig Beslutning om Foreningens 
Oplosning udfordres imidlertid al mindst a .1 al' de ordi
nære Medlemmer ere tilstede paa Gcneralfor,;amlingcn 
og al mindst ':':, af de angivne Slelllmer ere for Op
losningsforslagel. l modsal Fald sammenkaldes en ny 
Generalforsamling med S Dages Varsel som i § 2-1 
hcslcml og paa denne kan Oplosningen vedtages metl 
1/0 af de afgi,·ne Slemmer uden Hensyn i il hYor mange
af de ordinære ;\Icdlemmer, der have givet ;\fode. 

Vedtages clel at opløse foreningen skal General
forsamlingen tillige argore, hYorle<lcs der skal forhol
des med Foreningens Formue. 


