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HIV-DANMARK DEN 27. MARTS 2018

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
En del af Hiv-Danmarks bestyrelse har ligeledes stillet forslag til vedtægtsændringer for at gøre det
muligt at stemme på bestyrelseskandidater, selv om man ikke er til stede på selve årsmødet. Læs
forslag til vedtægtsændringer på sidste side i dette dokument.
Skulle forslaget vedtages, gælder det først på den efterfølgende årsmøde i København 2019.
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FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

MOTIVATION
Vi skal arbejde på tiltag, som kan fastholde vores medlemstal og få det til at stige. Et af disse
kunne være, at forbedre graden af involvering ved at give medlemmer nemmere adgang til at
deltage i valget af bestyrelsen. Det er et problem i dag, at så få medlemmer vælger
bestyrelsesmedlemmerne. Man kan spekulere på, om tiltag, der giver kortere afstand mellem
bestyrelse og medlemmer, vil skabe en mere inddragende kultur.
Ved at give medlemmer mulighed for brev- og elektronisk afstemning kan man sikre sig, at
bestyrelsens legitimitet bygger på så bredt et fundament som muligt. Udviklingen inden for IT har
forandret måden, vi kommunikerer på, og givet nye muligheder for at styrke involvering og
demokratisk dialog.
En del af bestyrelsen foreslår derfor
§ 4.9.4.
Ingen enkeltperson kan ved årsmøder have mere end én stemme. Stemmeretten kan kun udøves
ved personlig fremmøde på årsmødet.
Ændret til
§ 4.9.4.
Intet medlem kan ved årsmødet have mere end én stemme.
Samt tilføjet
§ 4.9.5.
Et medlem kan i en periode af 14 dage forud for årsmødet afgive sin stemme elektronisk eller ved
at aflevere en brevstemme i en lukket konvolut til sekretariatet inden for almindelig åbningstid på
kandidater, der mindst 1 måned forud for årsmødet har meldt deres kandidatur til sekretariatet og
efterfølgende er blevet omtalt på hjemmesiden jf. § 4.5.
Samt tilføjet
§ 4.9.6.
Ved brev- såvel som elektronisk afstemning er afgivne stemmer kun gyldige, såfremt de højst
nævner det antal kandidater, der kan vælges som ordinære bestyrelsesmedlemmer ved det
pågældende årsmøde.
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