Vedtægter for Positivgruppen
§ 1. Foreningens navn, hjemsted og virke:
1. Foreningens navn er ”Positivgruppen”, og dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
2. Positivgruppen er en landsdækkende, sygdomsbekæmpende, almennyttig og almen velgørende
patientforening med medlemmer bosat især i hovedstadsområdet.
3. Foreningen er uafhængig af politiske partier, trosretninger, erhvervsdrivende, andre foreninger og
fonde.
§ 2. Foreningens sociale formål:
1. Positivgruppen støtter HIV-positive bøsser og biseksuelle mænd i at leve bedst muligt med deres
kroniske sygdom bl.a. ved at tilbyde rådgivning, socialt samvær og aktiviteter med andre
ligestillede som en hjælp til selvhjælp i overensstemmelse med medlemmernes egne evner, ønsker
og behov.
2. Målet er, at brugermedlemmerne får bedre mulighed for at tage ansvar for og at udvikle deres liv
med HIV, herunder at bevare deres tilknytning til samfund, familie, arbejdsmarked mv. bedst
muligt.
3. Positivgruppen kan f.eks. drive internetcafe og værested med psykosociale aktiviteter. Positivgruppen kan også tilbyde kulturtilbud, sundhedstilbud, motionstilbud, IT support, kurser og
konferencer mv.
4. Positivgruppen har endvidere fokus på at rumme og støtte unge HIV-positive bøsser og
biseksuelle mænd i deres særlige psykosociale situation, således at de kan få et godt liv med hiv.
5. Positivgruppen kan støtte det enkelte medlem med særligt behov i det omfang foreningen kan
skaffe resurser hertil.
§ 3. Foreningens politiske formål:
1. Positivgruppen skal arbejde på at bekæmpe fordomme og stigmatisering i forhold til HIVpositive med henblik på at forbedre de generelle levevilkår for HIV-positive samt kæmpe for lige
rettigheder og vilkår i samfundet for HIV-positive.
2. Positivgruppen ønsker at forbedre vilkår for behandling af HIV-positive.
3. Positivgruppen deltager i bekæmpelse af udbredelsen af HIV, AIDS og andre relaterede
sygdomme, og bidrager med information om levevilkår for HIV-positive samt tilbyder oplysning til
pressen om HIV og AIDS. Positivgruppen samarbejder med andre patientforeninger, HIV-ambulatorierne, sundhedsmyndighederne og andre organisationer indenfor HIV- og AIDS-området
herom.
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§ 4. Foreningens medlemmer:
1. Som brugermedlem af foreningen kan optages bøsser og biseksuelle mænd, som er HIV-positive.
Mandlige partnere og samlevere til HIV-positive brugermedlemmer kan optages som
brugermedlem.
2. Som støttemedlem kan optages enhver, som vil støtte foreningen og dens formål.
Støttemedlemmer har ingen stemmeret og kan kun deltage i de af foreningens møder og aktiviteter,
der er åbne for støttemedlemmer og gæster.
3. Medlemskab er betinget af betalt kontingent, som følger kalenderåret. Medlemmer hæfter ikke
for foreningens eventuelle gæld.
4. Alle brugermedlemmer har tavshedspligt overfor tredje mand uden for foreningen, med hensyn til
identificerbare personlige oplysninger om andre brugermedlemmer, medmindre der foreligger
samtykke.
5. Ved udmeldelse tilfalder betalt kontingent foreningen.
§ 5. Foreningens generalforsamling:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april med en dagsorden, som mindst indeholder følgende:
a. Valg af dirigent og referent.
b. Godkendelse af indkaldelsen.
c. Valg af stemmetællere.
d. Bestyrelsens beretning.
e. Bestyrelsens forelæggelse af revideret årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
f. Fastsættelse af kontingent.
g. Indkomne forslag.
h. Godkendelse af budget samt prioritering af foreningens arbejdsopgaver.
i. Forslag til antal af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
j. Valg af brugermedlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
k. Valg af registreret revisor eller statsautoriseret revisor.
l. Eventuelt.
3. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 4
ugers varsel til samtlige medlemmer, der ikke har frabedt sig det, samt ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen udsendes elektronisk. Medlemmerne er selv
ansvarlig for, at foreningen modtager aktuel mailadresse/mobiltelefonnummer til
medlemskartoteket. Medlemmer, der ikke ønsker elektroniske meddelelser kan inden 1. februar anmode foreningen om at få indkaldelsen tilsendt ved almindelig brevpost.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 15 %
af foreningens brugermedlemmer skriftligt udtrykker motiveret ønske herom.
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5. Motiverede forslag fra medlemmer eller ansatte skal indsendes skriftligt så det er modtaget af
foreningen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres senest 7 dage
før generalforsamlingen ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside.
6. I generalforsamlingen kan med stemme- og taleret alene deltage brugermedlemmer, som nævnt i
§ 4. Støttemedlemmer og ansatte i foreningen kan deltage med taleret.
7. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte brugermedlemmer.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte brugermedlemmer.
8. Referat af generalforsamlingen godkendes af dirigenten og bestyrelsen.
§ 6. Foreningens bestyrelse:
1. Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer og maksimalt 3 suppleanter. Ved et bestyrelsesmedlems
forfald indtræder en suppleant automatisk efter tur i forhold til stemmetal.
2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen almindeligvis for et år ad
gangen. Kun foreningens brugermedlemmer er valgbare til bestyrelsen.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
4. Kassereren og/eller bestyrelsens formand og/eller næstformand kan to i forening eller med et
medlem af den øvrige bestyrelse tegne foreningen økonomisk.
5. Bestyrelsen afholder møde så ofte som nødvendigt eller når mindst 2 af dens medlemmer kræver
det.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
7. Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden for bestyrelsens arbejde og varetager foreningens
daglige drift iht. foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
8. Bestyrelsen varetager foreningens informationsvirksomhed i forhold til medlemmerne og
foreningens kontakt til pressen og offentlige instanser.
9. Bestyrelsen foranstalter, at der kan afholdes mindst 2 medlemsmøder om året for
brugermedlemmer med relevante emner f.eks. om medlemmernes liv med HIV, hjælp til selvhjælp,
udvikling af foreningens virksomhed mv.
10. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og håndhævelse af husordenen for værestedet.
11. Bestyrelsen har påtaleret overfor medlemmer og ansatte, såfremt disse handler i strid med foreningens vedtægter og vedtagelser i øvrigt.
12. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Foreningen afholder rimelige udgifter forbundet med bestyrelsens arbejde efter regning.
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§ 7. Foreningens aktiviteter:
1. Foreningens medlemsaktiviteter varetages i foreningens arbejds- og interessegrupper.
2. Oprettelse og nedlæggelse af grupper og aktiviteter sker på bestyrelsens, brugermedlemmers eller
ansattes initiativ og i samråd med bestyrelsen. Ved oprettelse af en gruppe eller aktivitet skal bestyrelsen orienteres ved en kort skriftlig redegørelse for indhold og formål.
3. I flere aktiviteter kan deltage andre end brugermedlemmer såfremt brugermedlemmernes integritet og foreningens økonomi ikke belastes.
4. Foreningens arbejds- og interessegrupper skal informere bestyrelsen om deres arbejde.
5. Arbejds- og interessegrupperne er selv ansvarlig for ved udadvendte eller repræsentative opgaver
at søge mandat hos bestyrelsen om udbredelse af foreningens holdninger.
6. Bestyrelsen beslutter, om der kan ydes tilskud til aktiviteten indenfor foreningens økonomi.
§ 8. Foreningens regnskab:
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Regnskabet skal af kassereren afleveres til revision senest 15. februar.
3. Revideret regnskab skal forelægges for og godkendes af generalforsamlingen.
§ 9. Eksklusion:
1. Udøver et medlem en for foreningen skadelig virksomhed, herunder tyveri, underslæb eller
overtrædelse af foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.
Medlemmet kan kræve eksklusionen behandlet af den førstkommende generalforsamling.
2. Ved eksklusion tilfalder betalt kontingent foreningen.
§ 10. Foreningens opløsning:
1. Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvis dette bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 3 og senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling. Opløsning af foreningen kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte
brugermedlemmer.
2. Ved foreningens opløsning tilfalder dennes økonomiske midler en almennyttig og/eller almen
velgørende institution efter forudgående godkendelse af det relevante ministerium.
Vedtaget på Positivgruppens generalforsamling d. 21. marts 2015
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