Information om valg til AIDS-Fondets bestyrelse
I juni 2022 skal der afholdes valg til AIDS-Fondets bestyrelse, og som medlem af Hiv-Danmark har du både
mulighed for at stille op og stemme ved valget.
Ved valget skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer, som skal sidde de kommende to år.
De fire bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de stemmeberettigede - ansatte i AIDS-Fondet kan dog ikke
opstille, selvom de er stemmeberettigede.
Efter valget supplerer bestyrelsen sig med yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, som kan være med til at
styrke bestyrelsens faglige sammensætning. Ved suppleringen skal bestyrelsen sikre, at AIDS-Fondets
kernemålgrupper er repræsenteret i bestyrelsen.
Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark
AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Hiv-Danmark.
Derfor skal du selv registrere dig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget. Hiv-Danmark
skal efterfølgende bekræfte, at du er medlem af foreningen.
DU KAN REGISTRERE DIG HER

Hvem kan stille op til valget
Ved valget skal der vælges:
Fire personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede
Efter valget supplerer bestyrelsen sig med yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, som kan være med til at
styrke bestyrelsens faglige sammensætning.
Opstillingsberettigede ved valget er:





Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 15. april) har arbejdet frivilligt for AIDS-Fondet
Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 15. april) har bidraget med minimum 600 kr. til
AIDS-Fondet
Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

*Som medlem skal du registrere dig med linket ovenfor, hvis du ønsker at deltage i valget.
Hvis du ønsker at stille op til som kandidat til bestyrelsen, skal du gøre det inden den 1. juni. Klik på linket
nedenfor og udfyld formularen. Oplysninger om mail og telefonnummer offentliggøres ikke.
OPSTIL HER
LÆS MERE OM VALGET
FIND AIDS-FONDETS VEDTÆGTER

Praktiske informationer om valget:
Ønsker du at opstille som kandidat til bestyrelsen, kan du gøre det inden 1. juni.

Selve valget finder sted på en særlig hjemmeside i juni
Der udsendes e-mails til de stemmeberettigede, når selve valghandlingen begynder
Ingen stemmeberettiget har mere end én stemme. Hver e-mailadresse kan kun benyttes af én person
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med valget, kan du kontakte Andy Grysbæk, der er
kommunikationskonsulent i AIDS-Fondet: andy@aidsfondet.dk eller tlf. 88 33 56 27

