
 

 

SF-Rødovre  

 

Vedtægt for 
SF- Rødovre 

 
 
§ 1. Rødovre partiforening er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love.  
 
§ 2. Foreningens formål er at virke for tilslutning til Socialistisk Folkeparti og dets ideer og politik,  
gennem dialog, oplysning, mødevirksomhed og andre udadvendte aktiviteter.  
 
§ 3. Medlemmer af Socialistisk Folkeparti med bopæl i Rødovre er medlemmer af Rødovre  
partiforening.  
 

Stk.2. Bestyrelsen kan nægte godkendelse af medlemskab. I så fald skal sagen forelægges 
førstkommende generalforsamling, der endeligt afgør medlemskabet.  
 

Stk.3 Nyindmeldte medlemmer, der har betalt første medlemsbidrag opnår stemmeret og intern 
valgbarhed 1 måned efter optagelsen i partiforeningen  
  

Stk.4. Valgbarhed som landsmødedelegeret opnås efter et halvt års medlemskab på datoen for 
landsmødet.  
Opstilling til Folketings-, EU-, regions- eller kommunalvalg kræver 1 års medlemskab af partiet på datoen 
for valghandlingen 
 
§ 4. Kontingentet fastsættes af partiets hovedbestyrelse. Dog fastsættes lokalkontingentet til  
partiforeningen af partiforeningens generalforsamling.  
 
§ 5. Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts eller april måned. 
 

Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, sammen med forslag til dagsorden, med  
mindst 4 ugers varsel.  
 

§ 6. En ordinær generalforsamling skal behandle følgende emner:  
1. Beretning over foreningens virksomhed.  
2. Regnskab, samt kommende års budget.  
3. Indkomne forslag  
4. Fastlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde.  
5. Valg af bestyrelse og revisor.  
6. Nedsættelse af arbejdsgrupper.  
7. Eventuelt  
 

§ 7. Bestyrelsen udsender til samtlige medlemmer, senest en uge før generalforsamlingen en 
kommunalpolitisk og en organisatorisk beretning om virksomheden i den forløbne periode, regnskabet  
og det kommende års budget, samt de indkomne forslag.  
 

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i  
hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 8. Regnskabet afsluttes og revideres årligt pr. 31. december.  
 
§ 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  
 

Stk.2. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det, og et andet medlem  
støtter det.  
 

Stk.3. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
  



 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, kan indkaldes med 8 dages varsel af 
bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/5 af medlemmerne eller min. 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt 
begærer herom 
 
§ 11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer - formand, næstformand, kasserer samt yderligere 4  
medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.  
 

Stk.2. Valgbar til bestyrelsen er alene de af partiforeningens medlemmer, som ikke samtidig  
er indvalgt i kommunalbestyrelse, regionsråd eller folketing.  
Generalforsamlingen kan dispensere for ovenstående, hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt  
antal kvalificerede kandidater.  
 

Stk.3. I lige år vælges formand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen  
samt 1 revisor.  
I ulige år vælges næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1  
revisor samt 1 revisorsuppleant.  
 

Stk. 4  Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af kassereren, formanden og næstformanden i 
forening. 
Ved formandens forfald indtræder næstformanden som partiforeningens formand frem til førstkommende 

generalforsamling 
 

Stk. 5  Kassereren varetager den daglige drift af foreningens midler, og disponerer dermed over 

netbanken. Formanden og næstformanden fungerer som kontrolinstans, og har adgang til at følge med i 

foreningens netbank    

 

§ 12. Bestyrelsen er partiforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er  
ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen har således ansvaret for den førte lokalpolitik,  
uanset at der på enkeltområder er nedsat arbejds- eller baggrundsgrupper.  
 
§ 13. Valg af opstillingsform (sideordnet eller partiliste) sker på generalforsamlingen året før  
kommunalvalget  
 

Stk.2. Proceduren for afstemningerne efter nedenstående retningslinier forelægges  
umiddelbart derefter af bestyrelsen til beslutning.  
 
§ 14. Partilisteopstilling:  
Valg af de 5 første kandidater til kommunevalget foregår ved urafstemning, som afsluttes  
på et medlemsmøde efter høring af kandidaterne 
 

Stk.2. Afstemningen om de følgende kandidater sker skriftligt på medlemsmødet, umiddelbart  
efter at urafstemningens resultat foreligger.  
 
§ 15. Sideordnet opstilling:  
Valg af samtlige kandidater til kommunevalget foregår ved urafstemning, som afsluttes på  
et medlemsmøde efter høring af kandidaterne. 
  

Stk.2. I afstemningsproceduren sættes et mindste antal stemmer på 5, som en kandidat  
skal opnå for at blive opstillet. 
  
§ 16. Partiskatteregler.  
Et hvert SF-medlem der er valgt/udpeget som repræsentant for SF til særlige hverv følger de til en hver tid 
gældende centrale regler for ”SF’s partiskatteregler” 
( senest vedtaget 29. januar 2018 ) 
 
§ 17. Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer. Og følger i 
øvrigt den til enhver tid gældende ”Standardvedtægt for partiforeninger vedtaget af landsledelsen”  
( senest vedtaget af Landsledelsen 11. april 2011) 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den  14. marts 2019 

      


