Sygeplejerskernes Forskningsfond
Årsberetning 2015
Fondens bestyrelse:
• Sygeplejerske Agnes Bjørn, MPhil, PhD (formand)
• Klinisk sygeplejespecialist, Lisbeth Sølver, Cand.Cur , PhD (kasserer)
• Klinisk sygeplejespecialist, adjunkt Connie Bøttcher Bertelsen, Cand. Cur. PhD.
• Lektor Hanne Konradsen, Cand. Cur., PhD.
• Lektor Birte Østergaard, PhD (næstformand) udtrådt, november 2015.
• Adjunkt Hanne Aagaard, Cand.Cur , PhD, tiltrådt november 2015
Bestyrelsen har i 2015 holdt et møde (03-03-2015) i Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ
Plads 30, 1250 København K. På mødet blev der diskuteret procedurer ved tildeling af
stipendium, forretningsorden, hjemmeside og public relation virksomhed. Fondens
økonomi blev gennemgået og indkomne ansøgninger blev behandlet. Fondens vedtægter
blev drøftet
Beretning til SKAT og regnskabsføring for fonden udføres i Nordea Bank af Marlene
Vestergaard, Nordea Invest Fonde.. Marlene Vestergaard har i brev til kassereren anført
at Nordea vil fastholde investeringssammensætningen i den portefølje (middelrisiko),
fonden har valgt. Herunder fordelingen mellem aktier som må udgøre 10 % af
grundkapitalen og obligationer, som må udgøre 90 % grundkapitalen. Andelen af aktier er
med til at sikre muligheden for højere forventet afkast. Grundkapitalen er pr. 31.12.2015 i
værdi kr. 1.098.502,98
Økonomi Fonden er gaver, der er modtaget i alt kr. 1.160.629. Pengene er anbragt som i
Nordea obligationsbaserede investeringsforeninger og Nordea invest aktier. Afkastet fra
investeringsforeninger udgør i 2015 kr. 32.652,30 og aktieafkast udgør i 2015 kr.
13.150,20 kr. Rente af bankindestående er 0,14 kr så de samlede indtægter i 2015 er
45.802,64 kr. efter betalt PALsksat (kr. 0). Der er i 2015 bevilget stipendier på i alt kr.
32.000. Udgifterne til drift i 2015 beløb sig til 8.222,95 kr. Heraf kr.7.059,00 for revision mv.
til Nordea Bank og kr. 1.163,95 til afholdelse af møde og øvrige administrationsudgifter.
Ansøgninger: Ansøgningsfristen var 15. februar 2015. Der var modtaget 15 ansøgninger.
Ansøgningerne var indsendt til SDU, Enheden for Sygeplejeforskning (att. Lektor Birte
Østergaard) som er fondens officielle adresse. Fire af ansøgerne fik tildelt stipendium for i
alt 32.000 kr..
Public Relation: Ansøgningsskema og orientering til ansøgere er på hjemmesiden. Der er
begrænsede midler at uddele. Årets bevillinger er offentliggjort på hjemmesiden.
Gaver indgår i den bundne kapital og indsættes på konto: Nordea. 2045 - 6271 612 239
Godkendt på bestyrelsens møde den 1. marts 2016
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