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Kommissorium for Solstrålerne.
1. Formål
Solstrålernes formål er
¾ at fremme sundhed og livskvalitet for alle der er berørt af hiv og aids, uanset køn, alder
og seksualitet.
¾ at inspirere og tage initiativ til sociale, kulturelle og helbredsmæssige aktiviteter der
fremmer forståelse, glæde og livsmod for alle der er berørt af hiv og aids.
¾ at skabe trygge rammer for dialog og udveksling af erfaringer for alle berørt af hiv og
aids.
¾ at indgå i dialog og samarbejde med alle andre organisationer, der beskæftiger sig med
hiv og aids.
2. Organisation
Solstrålerne er et selvstændigt projekt under Hiv-Danmark.
Solstrålerne er et forum af frivillige enkeltpersoner, såvel hiv-smittede som pårørende og
andre berørt af hiv og aids.
Solstrålerne kan indmelde sig både som gruppe og som individuelle medlemmer i HivDanmark.
Solstrålerne består af 3 aktivitetsudvalg, samt en koordinationsgruppe, der minimum
udgøres af en person fra hvert af de tre aktivitetsudvalg. Samt en række frivillige.
Koordinationsgruppe :
Koordinationsgruppen fremlægger en overordnet aktivitetsplan til godkendelse i HivDanmarks bestyrelse og har ansvar for koordinering af datoer for aktiviteter, samt
annoncering af aktiviteter via Hiv-Danmarks informationskanaler.
Koordinationsgruppen opretter og administrerer desuden en frivillig liste over personer, der
ønsker at medvirke som praktisk hjælp ved de forskellige arrangementer i
aktivitetsudvalgene.
Koordinationsgruppen tager initiativ til et årligt stormøde for alle der deltager i
aktivitetsudvalgene eller er aktive på frivilliglisten.
Aktivitetsudvalg :
Der nedsættes 3 aktivitetsudvalg :
a) Sociale aktiviteter
b) Kulturelle aktiviteter
c) Helbredsmæssige aktiviteter
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De tre udvalg består af frivillige, er selvsupplerende og kan nedsætte underudvalg og lave
samarbejdsprojekter.
Minimum et medlem fra hvert udvalg udpeges som gruppens repræsentant i
koordinationsgruppen.
Udvalgene forventes at planlægge og afvikle minimum 2 aktiviteter per år.
Udvalgene opfordres til at søge deltagere blandt Hiv-Danmarks øvrige medlemmer via HivDanmarks informationskanaler.
3. Budget, regnskab og revision.
Udvalgene mødes minimum 2 gange årligt og udarbejder aktivitetsplaner for det kommende
halvår, herunder anslås et budget for aktiviteterne, der godkendes i koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen udarbejder en fælles årlig ansøgning om midler til aktiviteterne til
godkendelse i Hiv-Danmarks bestyrelse, men har også mulighed for løbende at søge midler
til særlige projekter.
Ligeledes kan koordinationsgruppen søge alternativ finansiering til projekter via fonde o.lign.
efter godkendelse i Hiv-Danmarks bestyrelse.
Koordinationsgruppen har ansvaret for at indsamle bilag for gruppernes aktiviteter.
Hiv-Danmarks bogholderi udarbejder løbende regnskab for Solstrålernes aktiviteter og
foretager revision.
Specielt vedr. 2006.
Der er truffet aftale med Hiv-Danmark om, at Solstrålerne i 2006 råder over
Socialministeriets PUF-middelbevilling til Solstrålernes aktiviteter i 2006 og at disse midler,
dkr.30.000 fastholdes på en særskilt konto øremærket til Solstrålerne.
Solstrålerne forventer derfor først at søge midler til aktiviteter fra Hiv Danmark, når denne
pulje er opbrugt.
Hiv-Danmark har ansvaret for at aflægge revideret regnskab for denne bevilling til
Socialministeriet.
4. Tegning og hæftelse.
Solstrålerne tegnes af Hiv-Danmark.
Hiv-Danmark har prokura til at modtage indbetalinger og foretage betalinger for
Solstrålernes koordinationsgruppe.

Således vedtaget på Solstrålernes medlemsmøde
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