Forretningsorden for Hiv-Danmarks bestyrelse – 2012/2013
§ 1. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer ved første
bestyrelsesmøde efter årsmødet. Formanden skal være hiv-smittet.
§ 2. Bestyrelsen fastlægger efter hvert ordinære årsmøde en mødeplan.
§ 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den eller dennes suppleanter
er til stede til et indkaldt møde, heraf skal den ene dog være enten formand eller næstformand.
Ved afbud orienteres hele bestyrelsen på forhånd herom.
§ 4. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, stemmes der efter reglerne om simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 5. Bestyrelsen udpeger selv en mødeleder.
§ 6. I bestyrelsens møder kan foruden bestyrelsen, de årsmødevalgte suppleanter (uden stemmeret),
* den af medarbejderne udpegede medarbejderepræsentant (uden stemmeret) og sekretariatschefen (uden stemmeret) deltage. Sidstnævnte er ansvarlig for, at der tages referat af
mødet.
Mødereferatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer før offentliggørelse. Bestyrelsesmedlemmerne har efterfølgende 4 dage til indsigelse i forhold til referatets indhold af egne
udtalelser.
Referatet godkendes endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 7. Bestyrelsen kan beslutte, at andre medarbejdere eller gæster kan deltage i mødet (uden
stemmeret).
§ 8. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i
et bestyrelsesmøde.
§ 9. Et bestyrelsesmedlem, der ikke deltager i bestyrelsesmøderne gennem længere tid uden
* gyldig grund, og trods gentagne opfordringer fortsat udebliver, kan på to på hinanden
følgende bestyrelsesmøder fratages sin bestyrelsespost.
§ 10. Bestyrelsen kan mellem to årsmøder selvsuppleres med indtil to nye bestyrelsesmedlemmer, som vil være på valg ved førstkommende årsmøde, såfremt der ikke er flere
suppleanter.
§ 11. Bestyrelsen skal holde mindst 6 møder pr. år.
*
§ 12. Bestyrelsesmøder indkaldes af forretningsudvalget i samarbejde med sekretariatet med
dagsorden med mindst en uges varsel efter mødeplanen i § 2 og § 3 in fine.
----------------§§ mærket med * kan kun ændres af årsmødet som besluttet på årsmødet d. 18/3-2000.
Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 28/4-12

