6. BESTYRELSEN

6.1. Bestyrelsen består af max. syv bestyrelsesmedlemmer,
hvor majoriteten er hiv-positive, heriblandt formanden.
6.2. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har
ikke stemmeret. Suppleanter indtræder i bestyrelsen,
hvis et bestyrelsesmedlem får forfald til et bestyrelsesmøde eller udtræder af bestyrelsen i valgperioden. Suppleanter sidder frem til førstkommende årsmøde.
6.3. Såfremt der ikke er flere suppleanter kan bestyrelsen
frem til førstkommende ordinære årsmøde supplere sig
med op til to nye bestyrelsesmedlemmer.
6.4. På første møde efter årsmødet konstituerer bestyrelsen
sig med formand, næstformænd og kasserer.
6.5. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
6.6. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og økonomi.
6.7. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Formand og næstformænd eller to bestyrelsesmedlemmer i forening kan
repræsentere foreningen udadtil
6.8. Bestyrelsen kan give prokura til ansatte medarbejdere.
6.9. Uanset bestemmelserne i 6.8. kræver
– indgåelse af lejemål,
– ansættelse af personale i foreningen,
– køb og salg af fast ejendom,
– optagning af lån og for sådanne give pant i foreningens
faste ejendom,
– indgåelse af aftaler der ligger uden for foreningens normale virkefelt og lignende
altid en forudgående bestyrelsesbeslutning med 2/3-flertal.
6.10. Intet bestyrelsesmedlem kan samtidig være ansat i
Hiv-Danmark.
6.11. Optagelse af nye medlemsforeninger godkendes af bestyrelsen, med efterfølgende godkendelse på det førstkommende årsmøde.
6.12. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes referat, der skal
være tilgængeligt for alle medlemmer.
7.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.2. Det reviderede årsregnskab forelægges og godkendes på
det ordinære årsmøde.

8. FORENINGENS ØKONOMI

8.1. Foreningens økonomi søges dækket ved medlemsbetalinger, støttemedlemskab, offentlige og private midler samt
ved støtteaktiviteter, foreningen selv arrangerer.
8.2. De enkelte medlemskategoriers kontingenter fastsættes
på årsmødet på baggrund af forslag fra bestyrelsen.
8.3. Medlemsforeningerne i kategori A betaler kontingent i
forhold til deres antal medlemmer.

10. OPLØSNING AF FORENINGEN

10.1. Foreningen kan kun opløses, hvis beslutningen om dette
på et ordinært årsmøde bekræftes på et efterfølgende
ekstraordinært årsmøde.
10.2. Ved foreningens opløsning tilfalder dens økonomiske
midler AIDS-Fondet, København, eller anden almennyttig
og/eller almen velgørende institution efter forudgående
godkendelse af Civilretsdirektoratet.
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7. FORENINGENS REGNSKAB

9. UDELUKKELSE

9.1. En medlemsforening eller et enkelt medlem kan kun udelukkes fra foreningen, hvis det groft har krænket foreningens formål eller direkte skadet foreningen. Beslutningen
herom træffes af bestyrelsen og kræver 2/3 majoritet.
9.2. Medlemmet kan kræve udelukkelsen behandlet på det
førstkommende årsmøde, og har krav på at være til stede
med taleret under behandlingen.

VEDTÆGTER

Et medlemskab for enkeltpersoner koster 200 kr. og
følger kalenderåret. Man kan tegne et fællesmedlemskab af Positivgruppen for 300 kr. I Hiv-Danmark kan
man være enkeltmedlem (for hiv-positive), pårørendemedlem eller støttemedlem (uden stemmeret).
Foreninger, som ønsker medlemskab skal kontakte os
på info@hiv-danmark.dk

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er Hiv-Danmark.
1.2. Foreningen har hjemsted i København.
1.3. Foreningen er partipolitisk og religiøst uafhængig.

2. FORMÅL

2.1. Foreningens formål er at støtte hiv-positive til at leve
bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for
eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den
enkelte kan leve i overensstemmelse med egne evner og
behov samt at støtte deres pårørende og efterladte.
2.2. FORMÅLET SØGES OPNÅET VED AT:
2.2.1. støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer,
2.2.2. motivere til et aktivt og socialt liv,
2.2.3. styrke og udbygge personlige netværk,
2.2.4. bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem
tryghed og viden,
2.2.5. sikre og varetage hiv-positives rettigheder og rets
stilling,
2.2.6. forebygge diskrimination,
2.2.7. forebygge smittespredning og fremme fysisk, mental,
social, og seksuel trivsel samt forebygge særlige sundhedsproblemer hos hiv-positive,
2.2.8. udveksle erfaringer imellem hiv-positive, deres
organisation og andre organisationer, der beskæftiger
sig med hiv og aids, samt oplyse om hinandens a rbejde.

3. STRUKTUR

3.1. Foreningen er en paraplyorganisation for medlems
foreninger og selvhjælpsgrupper for hiv-positive og/eller
pårørende i Danmark, samt for individuelt hiv-positive
personer.
3.2. SOM MEDLEM AF FORENINGEN MED STEMME- OG
VALGRET KAN OPTAGES:
3.2.1. A) Foreninger og selvhjælpsgrupper for hiv-positive,
(hvor hiv-positive har den afgørende indflydelse).
3.2.2. B) Enkeltstående hiv-positive personer.
3.2.3. C) Enkeltstående pårørende til hiv-positive. Pårørende
betragtes i denne forbindelse som: ægtefæller, samlevere, kærester, forældre, plejeforældre, værger, børn,
søskende, venner – eller efterladte med samme relation.
3.3. SOM MEDLEM AF FORENINGEN MED TALERET KAN OPTAGES:
3.3.1. D) Andre foreninger og institutioner, der arbejder for
hiv-positive eller med oplysning om og bekæmpelse af
hiv og aids.
3.3.2. E) Støttemedlemmer (enkeltpersoner eller organisationer, der yder økonomisk og/eller praktisk støtte).

4. ÅRSMØDET

4.1. Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
4.2. Årsmødet søges afholdt på skift øst og vest for Storebælt.
4.3. Til årsmødet er der adgang for medlemmer af alle kategorier, ansatte i foreningen samt gæster, der er indbudt
af bestyrelsen.
4.4. Ordinært årsmøde afholdes en gang om året i marts/
april måned med en dagsorden, som mindst indeholder
følgende:
4.4.1. DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET
1) Valg af dirigent(er), referent(er) og stemmetællere
2) Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af revideret årsregnskab
5) Fastsættelse af kontingenter
6) Indkomne forslag
7) Fremlæggelse af budget til orientering
8) Valg af 5 hiv-positive og op til 2 pårørende bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af op til 3 hiv-positive og 1 pårørende bestyrelsessuppleanter
10) Valg af registreret/statsautoriseret revisor
11) Eventuelt
4.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde offentliggøres på
foreningens hjemmeside med 1 måneds varsel.
4.6. Motiverede forslag kan indsendes af alle medlemskategorier. Forslag skal være foreningen i hænde 14 dage før
årsmødet.
4.7. Dagsordenen for et årsmøde inkl. alle eventuelt ind
komne motiverede forslag skal kunne læses på
Hiv-Danmarks hjemmeside mindst 7 dage forud for afholdelse af selve årsmødet.
4.8. Bestyrelsen vælges af årsmødet for 2 år ad gangen, idet 3
medlemmer vælges i lige år, 4 medlemmer vælges i ulige
år. Suppleantvalg er 1-årige.
4.8.1. For at være valgbar til bestyrelsen skal man have
bopæl og være folkeregistertilmeldt i Danmark med
postnummer 1000-3799 (minus 2412) eller 4000-9999.
Dersom et valgt medlem til bestyrelsen undervejs flytter bopæl uden for Danmark eller flytter til
Færøerne eller Grønland udtræder vedkommende
automatisk af bestyrelsen.
4.9. STEMMEFORHOLD
4.9.1. Medlemmer af kategori A har 1 stemme pr. 10 påbegyndte medlemmer, dog max. 10 stemmer. Foreningerne/selvhjælps-grupperne indsender oplysninger
om medlemsantal og hvem, der udøver stemmeretten

til foreningen, så det er modtaget senest ugedagen før
årsmødet. Brugergrupper tilknyttet hospitaler/institutioner kan max. have 1 stemme.
4.9.2. Medlemmer af kategori B (enkeltstående hiv-positive
personer) har 1 stemme hver.
4.9.3. Medlemmer af kategori C har 1 stemme pr. 10 påbegyndte medlemmer, dog max. 10 stemmer. Hiv-Danmark opgør medlemsantallet i denne kategori. Disse
medlemmer stemmer ved de stemmeberettigede, som
de ved almindeligt stemmeflertal vælger på et møde,
som finder sted 1 time før årsmødet.
4.9.4. Intet medlem kan ved årsmødet have mere end én
stemme.
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.
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.
4.10. AFSTEMNINGSREGLER
4.10.1. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemme
flertal blandt de afgivne stemmer fra de stemmeberettigede.
4.10.2. Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræver dog 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer fra de
stemmeberettigede.
4.10.3. Afstemningen er skriftlig, hvis mere end halvdelen af
de fremmødte stemmeberettigede ønsker dette.
4.11. Referat af årsmøde godkendes af dirigent og bestyrelsen,
og udsendes til medlemsforeningerne. Enkeltmedlemmer
kan rekvirere referatet.

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

5.1. Bestyrelsen skal med mindst 1 måneds varsel til samtlige
medlemsorganisationer og enkeltmedlemmer indkalde
til ekstraordinært årsmøde senest to måneder efter at
ønske herom er fremsat hvis:
1) halvdelen af bestyrelsen kræver dette eller
2) mindst 15% af foreningens enkeltstående hiv-smittede
medlemmer (kategori B) over for bestyrelsen kræver
dette, ved fremsættelse af en motiveret dagsorden.

