
Vedtægter for Dråbe-Nyt 

§1 Navn  

Stk. 1 Foreningens navn er "Dråbe-Nyt”. 

§2 Formål   

Stk. 1 At fungere som netværk og vidensdeling blandt anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, 

samt styrke den nationale sammenhængskraft mellem de tre specialer.  

Stk. 2 At indhente og viderebringe artikler og andet indhold af interesse for specialerne.  

Stk. 3 At nyheder, indlæg og aktiviteter relateret til FSAIO eksponeres og videreformidles, ud fra den, til en 

hver tid gældende, samarbejdsaftale tegnet mellem Dråbe-Nyt og FSAIO.  

§3 Redaktionen 

Stk. 1 Redaktionen består af 3 til 6 medlemmer og tilstræber, at repræsentere alle tre specialer og alle 

regioner. 

Stk. 2 Redaktionen konstituerer sig selv med ansvarshavende redaktør, forretningsfører og 

redaktionsmedlemmer.  

Stk. 3 Nye medlemmer udpeges af redaktionen og præsenteres på generalforsamlingen.  

Stk. 4 Redaktionen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 5 Emner der tages til afstemning i redaktionsgruppen, afgøres ved simpelt flertal. 

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, er ansvarshavende redaktørs stemme afgørende. 

Stk. 7 FSAIO´s kontaktperson kan deltage i redaktionsmøder. 

§4 Økonomi  

Stk. 1 Dråbe-Nyt modtager driftstilskud fra FSAIO. Beløbet fastsættes én gang årligt. 

Stk. 2 Dråbe-Nyt sælger plads til annoncering, for produkter af relevans for de tre sygeplejespecialer. Dette 

for at supplere indtægterne til den løbende drift.  

Stk. 3 Foreningens opsparing må gerne placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af 

redaktionen anses for pålidelige. 

§5 Regnskab og revision  

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 2 Regnskabet føres og udarbejdes af en regnskabskyndig. 

Stk. 3 Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. 

Stk. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue og 

der påhviler ikke redaktionsmedlemmerne nogen personlig hæftelse. 

§6 Generalforsamling  



Stk. 1 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med FSAIO´s forårslandskursus.  

Stk. 2 Generalforsamling varsles via "Dråbe-Nyt” og i samarbejde med FSAIO på relevante medier, med 

angivelse af tid og sted samt foreløbig dagsorden. 

Stk. 3 Forslag til dagsorden fremsendes til ansvarshavende redaktør senest 2 måneder før 

generalforsamlingen. 

 Stk. 4 Endelig dagsorden offentliggøres i "Dråbe-Nyt" senest 14 dage før generalforsamlingen.  

§7 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Redaktionen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 2 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af FSAIO’s bestyrelse og/eller 

medlemmer forlanger det. 

§8 Vedtægtsændringer 

Stk. 1 Til ændring af foreningens vedtægter, kræves mindst 2/3 flertal af generalforsamlingens afgivne 

stemmer. 

Stk. 2 Ved et lige stemmeantal for- og imod forslaget, tæller formandens stemmer for to. 

§9 Opløsning  

Stk. 1 Såfremt der ikke kan udpeges en redaktion, nedlægges foreningen.  

Stk. 2 Generalforsamlingen kan begære foreningen nedlagt, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne 

stemmer, ønsker nedlæggelse.  

Stk. 3 I tilfælde af nedlæggelse af redaktionen/foreningen henstår den eventuelle formue i 5 år, til mulig 

oprettelse af en ny forening. Formuen overgår herefter til almennyttige formål, hvilket administreres af 

FSAIO. 

§10 Ikrafttrædelse  

Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft ved generalforsamling den 25. marts, 2020 og erstatter 

tidligere vedtægter fra 1992. 


