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1. Vedtægter for Dråbe-Nyt
Elektronisk tidsskrift for anæstesi - intensiv -og opvågningssygeplejersker 

§1 Navn 

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

§2 Formål 

Stk. 1. At udbrede kendskabet til de sygeplejefaglige anæstesi-, intensiv- og opvågningsspecialer og styrke 

sammenhængskraften blandt anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker via det elektroniske tidsskrift, Dråbe-Nyt.

Stk. 2. At fungere som netværk og fremme vidensdeling blandt anæstesi-, intensiv og opvågningssygeplejersker, så 

viden når så bredt ud som muligt. Dette til gavn for specialerne og i sidste ende de patienter, der modtager pleje og 

behandling af anæstesi-, intensiv-, og/eller opvågningssygeplejersker.

Stk. 3. At indhente og viderebringe artikler og andet indhold af interesse for specialerne via det elektroniske medie 

Dråbe-Nyt.

Stk. 4.  At nyheder, indlæg og aktiviteter relateret til ’fagligt selskab for anæstesi-, intensiv-, og 

opvågningssygeplejersker’ (FSAIO) eksponeres og videreformidles, ud fra den til en hver tid gældende samarbejdsaftale 

tegnet mellem Dråbe-Nyt og FSAIO.



1. Vedtægter fortsat…
§3 Medlemmer

Stk. 1. Medlemskab af FSAIO medfører automatisk medlemskab af "Dråbe-Nyt”.

§4 Redaktionen

Stk. 1. Dråbe-Nyt bestyres af en redaktion. Redaktionen består af 3-6 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. Alle med interesse kan søge om at blive medlem af redaktionen. På baggrund af ansøgeres relevans, udpeger 

redaktionen nye medlemmer og præsenterer disse på førstkommende generalforsamling. 

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. Et medlem fra FSAIO eller FSAIO’s bestyrelse, kan til enhver tid deltage i redaktionsmøder.



1. Vedtægter fortsat…
§5 Økonomi 

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

Stk. 2. Dråbe-Nyt sælger plads til annoncering for produkter af relevans for de tre specialer. Dette for at udbrede viden 

om relevante produkter til medlemmer, og for at supplere indtægterne til den løbende drift. 

Stk. 3. Foreningens opsparing må gerne placeres i værdipapirer såsom obligationer og aktier, udvalgt i samråd med 

ekstern, professionel assistance.

§6 Regnskab og revision 

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

Stk. 2 Regnskabet føres af en regnskabskyndig og revideres i det omfang lovgivning kræver det.

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 foreningens eller redaktionens medlemmer nogen personlig hæftelse.



1. Vedtægter fortsat…
§7 Generalforsamling 

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

Stk. 2. Generalforsamlingen varsles via annoncering i Dråbe-Nyt og i samarbejde med FSAIO på relevante medier, med 

angivelse af tid og sted for afholdelse 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. 

§8 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 eller medlemmer 

forlanger det.

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til ændring af foreningens vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 



1. Vedtægter fortsat…

§ 10 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 

en nedlæggelse. 

Stk. 3. I tilfælde af nedlæggelse af redaktionen henstår foreningens eventuelle formue i 5 år, til oprettelse af en ny 

forening. Formuen overgår herefter til almennyttige formål administreret af FSAIO.

§11 Ikrafttrædelse 

Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft ved generalforsamling den 15.marts 2021 og erstatter tidligere vedtægter 

fra 1992.



INGEN MODSATTE SIG DE FORSLÅEDE VEDTÆGTER 

HVORMED DE BLEV GODKENDT



2. REDAKTIONENS BERETNING



2. REDAKTIONENS BERETNING

• Dråbe-Nyt har nu passeret sit andet år, og ser med al tydelighed, at skiftet fra Dråbens papirudgave til det 

nuværende on-line medie har vist sin berettigelse.

• Med Covid-19 og forsamlingsbud har alle haft svært ved at mødes. I Dråbe-Nyt har vi derfor også haft 

svært ved, at komme ud og rapportere fra de mange spændende, lokale projekter og tiltag i landets 

forskellige regioner, der trods covid-19 har været gennemført.

• I 2020 har vi haft ca. 40 udgivelser og muligheden for hurtig spredning af artikler på de sociale medier har 

gjort Dråbe-Nyt til et anerkendt samlingssted for medlemmer af FSAIO og andre interesserede.

• Bevågenheden er stødt stigende og på Facebook har Dråbe-Nyt i 

øjeblikket over 600 følgere.



2. REDAKTIONENS BERETNING

• Den positive udvikling af besøgende på Dråbe-Nyt, og de mange følgere og visninger på                                           

sociale medier har også gjort Dråbe-Nyt til en attraktiv platform for annoncører.

• Redaktionen består uændret af 5 personer og det seneste år har alle møder foregået virtuelt.

• Ved Generalforsamlingen i 2020 blev nye vedtægter præsenteret.                                                           

Samme vedtægter med små justeringer forventes godkendt på                                                          

nærværende generalforsamling.

• Foreningen Dråbe-Nyt har i 2020 haft et driftsoverskud, som især                                                              

skyldes annoncesalg og færre driftsomkostninger grundet Covid-19. 

• I Redaktionen af Dråbe-Nyt ser vi frem til endnu et nyt år i tæt                                                   

samarbejde med FSAIO og foreningsmedlemmer.



3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 

FOR 2020



3. REGNSKAB 2020

2020 2019

Omsætning (annoncesalg + drifttilskud fra FSAIO) 48.237 0

Direkte omkostninger (produktions- og forsendelsesomk.) 0 0

Redaktionsomk. (kørselspenge, kursusafgift mm) -4.044 -26.896

Salgfremmende omk. (repræsentation, gaver, rejseudgifter) 0 -22.442

Administrations-

omkostninger

(kontorartikler, tryksager, it-udstyr, revisor, 

regnskabsassistance mm.)

-16.944 -31.340

Øvrige udgifter Rente og afskrivninger -5.654 -2.806

Årets resultat 21.595 -83.484



3. REGNSKAB 2020

2020 2019

Aktiver

Anlægsaktiver (Website) 9.333 14.933

Omsætningsaktiver (Tilgodehavender og bankindeståender) 652.246 557.064

Aktiver I alt 661.579 571.997

Passiver

Egenkapital (virksomhedens værdi) 570.178 548.583

Gæld (Skyldige omkostninger og kreditorer) 91.401 23.414

Passiver I alt 661.579 571.997



4. ROKADE I REDAKTIONEN

Efter to år som ansvarshavende redaktør, overdragede Louise Munk 

(anæstesisygeplejerske) posten til Louise L. Petersen (opvågningssygeplejerske).


