Invitation til årsmøde

Hiv-Danmark holder årsmøde den 26. september.
Sted: Cafe Lone, Østergade 9, 4. sal, Aarhus
Tilmelding: skriv til helge@helgekvam.dk
Skriv også om du bliver og spiser aftensmad.
Tid: Vi starter med et oplæg klokken 13.00 – og selve årsmødet begynder klokken 14.00.
Klokken 13-14: Hvordan har vi det som brugere på hospitalerne?
Heidi Poulsen fortæller om at være bruger på ambulatoriet på Skejby Sygehus.

Klokken 14.00 går vi i gang med selve årsmødet. Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Der er fire nye medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen. De præsenterer sig kort her. Det
er muligt at melde sig som kandidat helt frem til afstemningen på årsmødet.

Pernille Inés Rensbro

Jeg er 34 år gammel og jeg har levet med hiv i 15 år. Da jeg fik konstateret hiv kontaktede jeg
dengang hurtigt HIV-Danmark. Og siden da har jeg haft stor glæde af foreningens arrangementer
og tilbud.

Jeg har blandt andet haft stor gavn af Kafé Knud og af den mentor, jeg blev tilknyttet i en periode
som ganske ung. HIV-Danmark har været, og er, en meget vigtig forening for mig. Og jeg ved, at
HIV-Danmark i årenes løb har gjort en kæmpe forskel for rigtigt mange hiv-positive.
Jeg vil gerne være med til at støtte op om, at foreningen fortsat kommer til at gøre dette. Jeg
ønsker at blive valgt ind i Hiv-Danmarks bestyrelse for at støtte op om et godt fællesskab for hivpositive. Jeg ved, hvor vigtigt det er for os hiv-positive at have hinanden. Derfor vil jeg fokusere på
flere sociale arrangementer, hvor folk kan mødes. Det kan være ugentlige eller månedlige
sammenkomster på Kafé Knud og Café Lone, ture i det fri og andre oplevelser sammen. Jeg ønsker
også, at HIV-Danmark fortsat er en forening hvor vi med hiv, er i fokus, og hvor man sørger for en

helhedsorienteret indsats for hiv-positive. Og at man tilgodeser og afhjælper de mange forskellige
udfordringer, som vi, der lever med hiv, oplever.

Jeg ønsker øget synlighed af organisationen, samt større kendskab til mentorordningen, så flere
hiv-positive ved, at de har muligheden for at snakke med andre i samme situation. Derudover vil
jeg arbejde for, at HIV-Danmark bliver ved med at være en organisation som er for alle.

Lidt om mig selv: Jeg er oprindeligt fra Nykøbing Sjælland, men bor nu i København. Jeg er
uddannet fra CBS og fra University of East Anglia i England. Udover at have boet i England, har jeg
også boet i Skotland. Jeg har i løbet af mit liv primært arbejdet med mennesker. Jeg har arbejdet
med ældre, alkoholdemente, psykisk syge, tidligere kriminelle og folk med handicap. Jeg har siden
2018 været frivillig i Menneskebiblioteket, hvor jeg søger at udbrede kendskabet til hiv. Jeg ønsker
at gøre mere for hiv-positive og for foreningen Hiv-Danmark, og jeg stiller derfor op som kandidat
til bestyrelsen.

Michael Ovesen



Jeg er 38 år



Bosat i København og har været hiv-positiv siden 2014



Uddannet i offentlig administration og forvaltning og har primært arbejdet inden for
området mennesker og sundhed.



Har tidligere været en del af Hiv-Danmarks bestyrelse

Hvorfor stiller jeg op?


Jeg stiller op fordi jeg først og fremmest gerne vil gøre en forskel for os hiv-positive – og jeg
ved at jeg kan.



Jeg har en del erfaring i projektledelse og styring, hvilket jeg ser som en fordel i en lille
forening som Hiv-Danmark, som virkelig trænger til nye kræfter og til at udvikle sig. Der
udover har jeg tidligere arbejdet med bestyrelsesarbejde, bl.a. i Hiv-Danmark for år tilbage.



Jeg er arbejdsom, og initiativrig – og derfor har jeg også i den senere tid, hvor jeg ikke har
siddet i bestyrelsen, frivilligt brugt tid på at få ryddet op på Hiv-Danmarks hjemmeside,
samt været med til at udvikle på den i samarbejde med bestyrelsen og Hiv-Danmarks
formand, således at den kan fremstå som professionel for både bruger og
samarbejdspartnere.

Min mission/ambition
Mission:


Jeg vil arbejde for, at Hiv-Danmark er og bliver en patientforening, hvor det er trygt at være
hiv-positiv. En patientforening der arbejder for sine medlemmer, men også er synlig, så
den kan tiltrække flere nykonstaterede hiv-positive medlemmer– også de unge.



Vise at det ikke er en skam at være hiv-positiv. Vi tager hånd om hinanden og står sammen
om at komme videre i livet.



Vise at selv om Hiv-Danmark er en lille forening, så rækker vi gerne hånden ud til
samarbejdspartnere, for at få igangsat projekter til gavn for os alle

Ambition:


Min ambition er, at jeg sammen med Hiv-Danmark får skabt værdi i udviklingen af
patientforeningen.



Jeg vil være med til at Hiv-Danmark i foreningsarbejdet tager afsæt i åbenhed, dialog og
gensidig tillid som afgørende forudsætninger for, at vi sammen med jer og Hiv-Danmarks
samarbejdsparter får skabt værdi i udviklingen af patientforeningen Hiv-Danmark.

Steen Jensen

”Jeg har i flere år arbejdet som revisor, og har derfor kompetencer indenfor regnskab. Men jeg har
også kompetencer indenfor andre områder, og det er ikke for mig noget prestigejob, men en
mulighed for at yde mit til en god sag.

I dag er jeg 76 år og gift med Henrik på 54. Vi bor på Frederiksberg og er begge pensionister.
Henrik kan "tæve" mig i skak og hukommelse, men vi har det ganske godt sammen.
Var ulveunge/spejder for mange år siden, hvor jeg lærte samarbejde. Efter studentereksamen en
edb-uddannelse, som jeg forsøger at holde ajour. Har lært kinesisk Qi-Gong som led i helbred”

De enkelte kandidater får mulighed for at præsentere sig selv på årsmødet. Michael Ovesen er dog
forhindret i at deltage.

Kicki Hyllen Mikkelsen
”Jeg er 40 år, gift med Kevin og mor til 3 drenge. Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse og har i
mere end 20 år arbejdet indenfor forskellige områder af det psykiatriske felt. Jeg er pt ansat som
sundhedsfaglig koordinator på et socialpsykiatrisk døgntilbud i Holbæk Kommune. Jeg har altid
brændt for at gøre en forskel for de "svageste" i vores samfund.

Jeg er ny-diagnostiseret som hiv-positiv i marts 2020, men har været smittet siden 2015. Jeg har
valgt at være helt åben om min diagnose både på arbejdet, i omgangskredsen og på de sociale
medier. Jeg vil ikke skamme mig eller gemme mig væk. Jeg ønsker mere fokus på "den glemte
sygdom" - lige fra folkeskolen til den sundhedsprofessionelle, mere åbenhed og oplysning i
samfundet.

Jeg ønsker, at sundhedsstyrelsen og de praktiserende læger kommer mere på banen i forhold til
kampagner og bliver bedre til at "spotte" diverse symptomer, så folk hurtigere bliver testet.
Derudover ønsker jeg at arbejde for fællesskabet og medlemmerne og få mere fokus på de hivsmittede kvinder og danne fællesskaber for disse. Jeg ønsker ligeledes at arbejde for, at Hivdanmark får mere gennemslagskraft, flere medlemmer og får udbredt mentorordningen. Jeg er
god til at formulere mig skriftligt og mundtligt og er ikke bange for at være ansigtet udadtil i
kampen om forbedrede "vilkår". Derudover ser jeg kun en fordel i at samarbejde med de øvrige
patientforeninger på området, således at vi står så stærkt som muligt”.

Kicky holder desuden foredrag. Du kan se link til hendes foredragsvideo her:
https://www.facebook.com/EnProcentErNok/videos/923355394797477

Forslag til ændring af vedtægterne
Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer af vedtægterne. Det overordnede formål er at
forenkle vedtægterne og justere dem, så de passer til situationen i dag.

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

Ændres til:
Foreningens formål er at støtte hiv-positive til at leve bedst muligt med deres diagnose 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 hiv-positives pårørende og
efterladte

Begrundelse:
Med den effektive medicinske behandling, der er i dag, er det ikke retvisende at tale om
”sygdom”. Mange hiv-positive oplever ikke sig selv som syge. Ordet ”diagnose” er mere
præcist. Rettelsen fra ”deres” til ”hiv-positives” er blot en sproglig præcisering

-------------------------------------------------------

Punkt 3:
STRUKTUR Foreningen er en paraplyorganisation for medlemsforeninger og
selvhjælpsgrupper for hiv-positive og/eller pårørende i Danmark, samt for individuelt hivpositive personer.
SOM MEDLEM AF FORENINGEN MED STEMME- OG VALGRET KAN OPTAGES:
A) Foreninger og selvhjælpsgrupper for hiv-positive, (hvor hiv-positive har den afgørende
indflydelse).

B) Enkeltstående hiv-positive personer.
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.
SOM MEDLEM AF FORENINGEN MED TALERET KANOPTAGES:
D) Andre foreninger og institutioner, der arbejder for hiv-positive eller med oplysning om og
bekæmpelse af hiv og aids.
E) Støttemedlemmer (enkeltpersoner eller organisationer, der yder økonomisk og/eller
praktisk støtte).

Ændres til:
Alle kan optages som individuelle medlemmer med stemme- og valgret.
Foreninger og institutioner kan optages som organisationsmedlemmer med taleret

Begrundelse:
Bestyrelsen ønsker en enklere medlemsprocedure, hvor vi ikke gør medlemmerne op i hivpositive, pårørende eller støttemedlemmer, men blot i individuelle medlemmer. Vi mener
ikke længere, at det afspejler medlemmernes behov at foretage denne opdeling. Desuden er
det i forhold til datasikkerhed og GDPR problematisk at bede medlemmer opgive sin hivstatus.

-------------------------------------------------------

4.9.1 – 4.9.3:
Medlemmer af kategori A har 1 stemme pr. 10 påbegyndte medlemmer, dog max. 10
stemmer. Foreningerne/selvhjælpsgrupperne 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.
Medlemmer af kategori B (enkeltstående hiv-positive personer) har 1 stemme hver.
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.

Ændres til:
Individuelle medlemmer har en stemme hver

Begrundelse:
Ændringer er en nødvendig konsekvens, hvis ændringerne i punkt 3 vedtages.

-------------------------------------------------------

6.1:
Bestyrelsen består af max. syv bestyrelsesmedlemmer, hvor majoriteten er hiv-positive,
heriblandt formanden

Ændres til:
Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer, hvor mindst 2 er hiv-positive.

Begrundelse:
Det er i løbet af de seneste år blevet sværere at få frivillige til at stille op til
bestyrelsesarbejdet. For så vidt muligt at fremtidssikre foreningen, ønsker bestyrelsen i
højere grad at give flere mulighed for at indtage bestyrelsesposter – formandsposten inklusiv.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er evnen og viljen til at gøre en forskel, der er
afgørende – ikke diagnosen. Bestyrelsen ønsker dog at holde fast i, at minimum to
medlemmer af patientforeningens bestyrelse skal være hiv-positive.

-------------------------------------------------------

4.4.1.

Punkt 8:
Valg af 5 hiv-positive og op til 2 pårørende bestyrelsesmedlemmer
ændres til:
Valg af bestyrelsesmedlemmer

-------------------------------------------------------

Punkt 9:
Valg af op til 3 hiv-positive og 1 pårørende bestyrelsessuppleanter

ændres til:
Valg af suppleanter til bestyrelsen

Begrundelse:
Ændringerne er en nødvendig konsekvens, hvis ændringsforslag til punkt 6.1 vedtages.

(Bestyrelsen indstiller, at ændringerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning, hvis de
vedtages)

Forslag
Hvid du har forslag, du gerne vil have til afstemning på årsmødet, skal de være bestyrelsen i
hænde senest to uger inden årsmødet. Send til helge@helgekvam.dk

Bestyrelsens beretning
Du kan læse bestyrelsens skriftlige beretning her

