Sygeplejerskernes Forskningsfond
Årsberetning 2014
Fondens bestyrelse:
• Sygeplejerske Agnes Bjørn, MPhil, PhD (formand)
• Lektor Birte Østergaard, PhD (næstformand)
• Klinisk oversygeplejerske Lisbeth Sølver, Cand.Cur , PhD (kasserer)
• Klinisk sygeplejespecialist, adjunkt Connie Bøttcher Bertelsen, Cand. Cur.
PhD.(udpeget i 2014)
• Forskningsleder, adjunkt Hanne Konradsen, Cand. Cur., PhD..(udpeget i 2014)
• Lektor Birthe D. Pedersen, Cand.Cur., PhD (udgik af bestyrelsen I 2014)
• Professor Lis Wagner, DrPH (udgår af bestyrelsen I 2015)
Bestyrelsen har i 2014 holdt et møde (20-02-2014) 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. Civilstyrelsens krav om, at ansøgning om stipendium skal være åben for
Sygeplejersker med dansk autorisation, som angivet i formålet, tages til efterretning.
Beretning til SKAT og regnskabsføring for fonden udføres i Nordea Bank af Marlene
Vestergaard, Nordea Invest Fonde. Kasserer og formand har haft et møde med Marlene
Vestergaard (24.10.2014) hvor fondens investeringer blev drøftet, Investeringerne er i
obligationer, men det blev besluttet at 10% af investeringerne kan være i aktier. Marlene
Vestergaard gør opmærksom på at grænsen for skattefrihed afhænger af grundkapitalen.
Sygeplejerskernes Forskningsfonds grundkapital er på grænsen, efter at grænse er hævet
i Fondsloven. Grundkapitalen er pr. 22.10.2014 i værdi kr. 1.123.297.
Økonomi Fonden er gaver, der er modtaget i alt kr. 1.160.629. Pengene er anbragt som
investeringsbeviser i Nordea Invest Fonde, samt 4 % Statsobligationer, som løber til 2015.
Afkastet af værdipapirer i 2014 er kr. 24.965 efter betalt PALsksat (kr. 0). Der er i 2014
bevilget stipendier på i alt kr. 59.500. En stipendiat opfyldte ikke kriterie for modtagelse af
stipendie. Der er i 2014 udbetalt i alt kr. 49.500. Udgifterne til drift i 2014 beløb sig til kr.
9.931,00. Heraf kr.7.7.321,00 for revision mv. til Nordea Bank og kr. 2.610,00 til øvrige
administrationsudgifter.
Ansøgninger: Ansøgningsfristen var 15. januar 2014. Der var modtaget 11 ansøgninger.
Ansøgningerne var indsendt til SDU, Enheden for Sygeplejeforskning (att. Lektor Birte
Østergaard) som er fondens officielle adresse. Seks af ansøgerne fik tildelt stipendium.
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 3. marts 2015

Agnes Bjørn, formand.

