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Standardvedtægt for storkredsorganisationer

Landsledelsen har iht. partilovenes § 5 stk. 2 udformet en vejledende standardvedtægt for
storkredsorganisationer. Alene de bestemmelser, der fremgår af partiets love er bindende.
VEDTÆGTER FOR SF-[NAVN]
§1
Storkredsorganisationens navn er SFStorkredsorganisationen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt
partiets organisatoriske og politiske grundlag.
§2
Storkredsorganisationens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt arbejde for
udvikling og gennemførelse af SF's politik, hvad angår såvel det lokale som det nationale og
internationale niveau. Det sker i samarbejde med partiets øvrige dele.
Storkredsorganisationen har ansvar for:
- at organisationen fastlægger regionsrådspolitikken, der skal følge de hovedlinjer for partiets
politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen
- storkredsorganisationens organisatoriske virke
- opstillinger til folketingsvalg og regionsrådsvalg
- introduktionskurser for nye medlemmer i storkredsen i det omfang partiforeninger ikke
påtager sig dette
- partiforeningsarbejdet i de områder af storkredsen, hvor partiforeningsarbejdet reelt ikke
fungerer
- at koordinere og fremme partiaktiviteten i storkredsen
- opkrævning af partiskat på regionsplan og evt. kontingent fra partiforeningerne
Kommentar:
Er der flere storkredse inden for en region, skal de i fællesskab fastsætte bestemmelser om,
hvordan opstilling til regionsrådsvalg foregår, og hvordan den politik, der skal føres i
regionsrådet, fastlægges. Såfremt storkredsorganisationerne i fællesskab opretter en
regionsorganisation, har denne adgang til at opkræve kontingent/valgkampbidrag fra
partiforeningerne. Landsledelsen kan fastsætte bindende bestemmelser om samarbejde om
regionsarbejdet.
§3
Repræsentantskabet er storkredsorganisationens højeste myndighed. Ordinært
repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i [måned] og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med
mindst 1/2 måneders varsel med angivelse af dagsorden til storkredsens partiforeninger,
storkredsbestyrelsesmedlemmer samt folketingsmedlemmer valgt i storkredsen samt evt. en
repræsentant for SFU.
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Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning og godkendelse af årsregnskab
3. Evt. beretninger folketingsmedlemmer
4. Drøftelse af hovedlinierne for organisationens politiske og organisatoriske virke og mål i det
kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af budget, herunder partiforeningernes kontingent til storkredsorganisationen.
8. Valg. Herunder valg af bestyrelse (inkl. suppleanter) og valg af revisorer og
revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Model A:
Alle fremmødte SF-medlemmer bosiddende i storkredsen har tale- og stemmeret.
Model B:
Hver partiforening i storkredsen vælger 1 delegeret pr. påbegyndt [f.eks. 40] medlemmer.
Hver delegeret har 1 stemme. Derudover kan alle SF-medlemmer bosiddende i storkredsen
deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.
Model C:
Hver partiforening i storkredsen vælger 5 delegerede. Hver delegeret har 1 stemme.
Derudover kan alle SF-medlemmer bosiddende i storkredsen deltage i
repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.
Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes normalt ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til formanden
senest 2/3 uger før.
Endelig dagsorden med beretninger og indkomne forslag udsendes senest 10 dage før
repræsentantskabsmødet til partiforeningerne/delegerede.
§4
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 1 måned efter, at et flertal af
storkredsbestyrelsen eller 1/3 af partiforeningerne eller 1/5 af medlemmerne skriftligt har
fremsat anmodning derom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden.
Disse dagsordenspunkter skal behandles. Storkredsbestyrelsen indkalder til mødet med mindst
2 ugers varsel.
§5
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Mellem repræsentantskabsmøderne er storkredsbestyrelsen storkredsorganisationens højeste
myndighed. Storkredsbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Storkredsbestyrelsen træffer sine beslutninger i åbenhed.
Storkredsbestyrelsen er som ledelse ansvarlig for at storkredsorganisationen lever op til sit
formål.
Storkredsbestyrelsen består af en repræsentant for hver partiforening og de af
repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt en partiforening ikke har valgt en
storkredsbestyrelsesrepræsentant, betragtes partiforeningsformanden som repræsentant.
Tilknyttet storkredsbestyrelsen med forslags- og taleret, men uden stemmeret, er
storkredsens folketingsmedlem(mer) og evt. en repræsentant for SFU.
Ved valg til følgende poster kræves mindst et halvt års uafbrudt medlemskab af partiet:
Formand, kasserer og sekretær.
Valg til storkredsbestyrelsen gælder for mindst 1 og højst 2 år.
Ved valg til bestyrelsen skal der så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad
angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering. Denne
forpligtelse gælder for partiforeningerne, hvad angår deres repræsentanter og for
storkredsorganisationen, hvad angår bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabet.
Bestyrelsens skal i sin årsberetning redegøre for status for mangfoldighed/repræsentation
hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, og sine bestræbelser på at fremme
mangfoldighed gennem målrettet rekruttering.
§6
Der kan vælges et forretningsudvalg, hvortil storkredsbestyrelsen kan delegere kompetence,
og som varetager det løbende arbejde under ansvar over for storkredsbestyrelsen.
Forretningsudvalget kan vælges af repræsentantskabet eller ud af storkredsbestyrelsens
midte.
Forretningsudvalget kan bestå af formand, kasserer og sekretær samt evt. et antal menige
medlemmer.
§7
I økonomiske anliggender tegnes storkredsorganisationen af formand og kasserer.
§8
Storkredsbestyrelsen kan nedsætte baggrundsgrupper, arbejdsgrupper og udvalg efter behov
og evt. med besluttende myndighed.
Storkredsbestyrelsen kan delegere kompetence til disse grupper og udvalg under ansvar
overfor bestyrelsen. Kompetence og ansvar præciseres i et skriftligt kommissorium for hvert af
disse grupper og udvalg.
§9
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde.
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Vedtaget på repræsentantskabsmødet den…………..

