
 

Vedtægter for SF Aarhus 
 
Partiforeningens navn og hjemsted 
 
§ 1. 
Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti Aarhus (SF Aarhus). Partiforeningen er tilsluttet 
Socialistisk Folkeparti (SF) og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske og politiske grundlag. 
Partiforeningen SF Aarhus dækker Aarhus kommune. 

 

Partiforeningens formål 
§ 2. 
Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt at arbejde for udvikling og 
gennemførelse af SF's politik hvad angår såvel det kommunale, regionale, nationale og internationale 
niveau. Det sker i et samarbejde med partiets øvrige dele. 

Partiforeningens organisatoriske rolle er at være knudepunkt i partiets organisation. Her varetages 
størstedelen af medlemmernes direkte kontakt med partiets øvrige organisation og politiske aktiviteter på 
såvel lokalt som nationalt og internationalt niveau. 

Partiforeningens aktiviteter er bl.a. rekruttering, introduktion og fastholdelse af medlemmer, 
oplysningsvirksomhed og involvering i den offentlige debat, interne og offentlige debatmøder, forskellige 
former for aktioner, bl.a. i forbindelse med partiets valgkampe og kampagner, kontakt til og samarbejde 
med lokale organisationer, rekruttering af kvalificerede medlemmer til interne og eksterne tillidsposter samt 
andre aktiviteter. 

Partiforeningen er som minimum forpligtet til at løse de opgaver, der beskrives i partiets love. 
 
 

Generalforsamlingen 
§ 3. 
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
i 1. kvartal og indkaldes elektronisk af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel med angivelse af dags-
orden. 

 



Stk. 2. 
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte: 

 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretninger og orienteringer 

a. Bestyrelsens årsberetning 
b. Byrådsgruppens årsberetning 
c. Orientering fra de af bestyrelsen nedsatte emne- og aktivitets 
d. Godkendelse af revideret årsregnskab 

3. Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens politiske og organisatoriske virke og mål i det 
kommende år 

4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af budget 
6. Personvalg 

a. SF Aarhus 
i. Formand/Forkvinde (i lige år) 
ii. Næstformand/Næstforkvinde (i ulige år) 
iii. Kasserer 
iv. Minimum 4 og op til 6 andre medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter 

herfor 
v. Revisor og 1-2 revisorsuppleanter 

b. SF organisation i storkreds og region 
i. Delegerede til delegeretmødet 
ii. Andre delegerede 

c. Øvrig personvalg 
i.  valg af delegerede til SF’s nationale organisation 

7. Eventuelt 
 
Stk. 2a. 
Delegerede til f.eks. SF Landsmøde kan ligeledes vælges på en ekstraordinær generalforsamling eller på 
et medlemsmøde, hvis der for eksempel indkaldes til landsmøde på et tidspunkt af året, der ikke stemmer 
overens med afviklingen af SF Aarhus ordinære generalforsamlings i 1. kvartal af året. 

 
Stk. 3. 
Ethvert medlem af SF Aarhus er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Et medlemskab er jf. SF love 
gyldigt, når det er registreret i partisekretariatet, godkendt af partiforeningen og første kontingent er 
indbetalt. For betalende medlemmer af SFU under 26 år og som led i introduktionsmedlemskab kan 
landsledelsen beslutte, at der ikke opkræves kontingent. For disse medlemmer er medlemskab gyldigt, når 



det er registreret i partisekretariatet og godkendt af partiforeningen. 
 
Stk. 4. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal. Ethvert medlem kan 
kræve skriftlig afstemning. Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt. 
Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte, dog jf. § 9. 

 
Stk. 5. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Kopi af indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 4 dage før 
generalforsamlingen. 

 
§ 4. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst  
5% af medlemmerne i SF Aarhus dog minimum 30 medlemmer, eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt 
anmodning herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden. Disse 
dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 uges varsel.  

 

Medlemsmødet 
§ 5. 
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. 

 
Stk. 2. 
Medlemsmødet indkaldes til behandling af dagsorden fra bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 
Medlemmer der ønsker emner behandlet på et medlemsmøde skal sende dem til bestyrelsen. Der 
afholdes minimum et medlemsmøde om året. Bestyrelsen kan vælge at afholde flere medlemsmøder 
såfremt bestyrelsen finder det relevant. 

 
Stk. 3. 
Medlemsmødet træffer afgørelser efter bestyrelsens udsendte dagsorden ved simpelt stemmeflertal. 
Ethvert medlem med gyldigt medlemskab jf. § 3 stk. 3 er stemmeberettiget ved medlemsmødet. 

 
Stk. 4. 
Medlemsmødet beslutter opstillingsproces og opstillingsform for kandidater til byrådsvalg. Medlemsmødet 
beslutter den videre proces for, hvad der skal ske, hvis der er frafald af en kandidat på opstillingslisten. 

 



Stk. 5. 
Ved opstilling af kandidater og indstilling til tillidsposter, skal der så vidt muligt sikres, at der er 
mangfoldighed ift. repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og social baggrund, f.eks. gennem 
målrettet rekruttering. 

 
Stk. 6. 
Derudover kan medlemsmødet benyttes til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens politiske 
holdninger samt organisering og gennemførelse af politiske aktioner samt oprettelse af emne- og 
aktivitetsgrupper. 

 

Bestyrelsen og dens arbejde 
§ 6. 
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på mellem 7 og 9 medlemmer. 1 formand/forkvinde, 1 
næstformand/næstforkvinde, 1 kasserer samt mellem 4 og 6 medlemmer, der vælges jf. § 6, stk. 15. 
Byrådsmedlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Til bestyrelsesmøder deltager i øvrigt 
repræsentanter med taleret fra:  
• Byrådsgruppen  
• SFU  
• Fagklubben  
• Tovholdere for emne- og aktivitetsgrupper. 
 
Stk. 2. 
Repræsentanterne for Fagklubben og SFU Aarhus vælges internt i de respektive organer for minimum et 
halvt år af gangen og repræsentanten skal være medlem af SF Aarhus. 

 
Stk. 3. 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en kommunikationsplan, der skal sikre løbende orientering 
til medlemmerne og fremme medlemsinddragelsen. Bestyrelsens kommunikationsplan skal også beskrive 
hvordan den eksterne kommunikation kan foregå. Intern og ekstern kommunikation foregår, ud over 
møder, som udgangspunkt elektronisk. Det er op til medlemmet at ajourføre egne medlemsoplysninger, 
der muliggør elektronisk kommunikation. Bestyrelsen bistår medlemmer med dette. 

 
Stk. 4. 
Bestyrelsen har ansvar for det lokale partiarbejde og forbindelsen til partiet på landsplan. 

 
Stk. 5. 
Bestyrelsen fastlægger partiets politik i Aarhus kommune inden for rammerne af generalforsamlingens og 
medlemsmøderne vedtagelser, der ligesom det øvrige lokale partiarbejde skal følge de hovedlinjer for 
partiets politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen. 

 
Stk. 6. 
Bestyrelsen har ansvaret for arbejdet med Aarhus Kommunes budget. Bestyrelsen kan beslutte at 
nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der skal udforme et teknisk oplæg forud for bestyrelsens stillingtagen 
til Magistratens budgetforslag. Bestyrelsen nedsætter en forhandlingsdelegation, der forestår 



forhandlingerne med de øvrige politiske partier. For at sikre medlemsinddragelse er formanden/forkvinden 
selvskrevet medlem af forhandlingsdelegationen såfremt formandskabet ønsker at deltage i 
forhandlingerne med øvrige partier  
 
Stk. 7. 
Bestyrelsen har ansvar for at opstille kandidater til byrådsvalg. 

 
Stk. 8. 
Bestyrelsen har ansvar for opkrævning af kontingent og partiskat fra hverv på kommunalt plan. 

 
Stk. 9. 
Bestyrelsen har ansvar for at arbejde kontinuerligt med rekruttering, introduktion og fastholdelse af 
medlemmer til SF. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for medlemsmodtagelse af nye medlemmer i SF 
Aarhus. 

 
Stk. 10. 
Formanden/forkvinden er øverste ansvarlig for kontakten til byrådsgruppen, pressen og eksterne 
samarbejdspartnere. 

 
Stk. 11. 
Bestyrelsen kan oprette en række emne- og aktivitetsgrupper, der refererer til bestyrelsen. Nedsatte 
emnegrupper giver en orientering på den ordinære generalforsamling. 
Emnegrupperne understøtter partiforeningens politiske stillingtagen samt eventuelle medlemmer af 
byrådet. Emnegrupper følger som udgangspunkt kommunens magistratsopdeling, men bestyrelsen kan 
vælge øvrige eller andre emnegrupper. Bestyrelsen kan ligeledes oprette et antal studiekredse. 

Medlemmer af SF’s Landsledelse og MF'ere valgt i Østjylland opfordres til at følge relevante 
emnegrupper. 

Byrådsmedlemmerne er fødte medlemmer af de emnegrupper der svarer til deres ordførerposter. 
Emnegrupperne oprettes med en tovholder, der er ansvarlig overfor bestyrelsen. Tovholderens opgave er 
at facilitere afholdelsen af møder og diskussionen i gruppen og aflægge årlig orientering til 
generalforsamlingen. 

 
Stk. 12. 
Bestyrelsen har mulighed for at oprette aktivitetsgrupper, der varetager løbende eller specifikke opgaver, 
herunder faciliterer afholdelsen af interne og eksterne arrangementer. Aktivitetsgruppen oprettes med en 
tovholder, der er ansvarlig overfor bestyrelsen. Tovholderens opgave er at facilitere arbejdet i gruppen og 
løbende orientere bestyrelsen. Tovholderens opgave er at facilitere afholdelsen af møder og diskussionen 
i gruppen og kan aflægge årlig orientering til generalforsamlingen. 

 
Stk. 13. 
Bestyrelsen varetager en aktivitetsfond. Herfra kan alle fora i SF Aarhus, herunder emne- og 
aktivitetsgrupper, menige medlemmer, Fagklubben og SFU Aarhus søge om penge til aktiviteter. 
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for fonden. 

 
Stk. 14. 



Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Ved valg til følgende poster kræves dog mindst et halvt 
års uafbrudt medlemskab af partiet: Formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde og kasserer. 

 
Stk. 15. 
Formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. 
Herudover vælges 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer samt op til 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge. I lige år 
vælges 3 til 4 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt formanden/forkvinden), i ulige år vælges 3 til 4 
bestyrelsesmedlemmer (heriblandt næstformanden/næstforkvinden). Ved forfald af kasserer eller 
næstformand/næstforkvinde konstituerer bestyrelsen nye, der fungerer frem til næste generalforsamling. 
Valgperioden er 2 år, dog undtaget kassereren og suppleanterne, der vælges årligt. 
 
Stk. 15a. 
Idet SF Aarhus stiftes i et lige år vælges hele bestyrelsen i dette år. §6 stk. 15a udgår derfor automatisk 
efter den stiftende generalforsamling. 

 
Stk. 16. 
Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for status for mangfoldighed/repræsentation for så vidt angår 
køn, alder, etnisk og social baggrund, og for sine bestræbelser på at fremme mangfoldighed gennem 
målrettet rekruttering. 

 
Stk. 17. 
Valg eller indstilling til andre tillidsposter som SF Aarhus varetager godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen 
kan vælge at give mandat til formandskab for at indstille og godkende kandidater til tillidsposter mellem 
byrådsvalg. I så fald orienterer formandskabet bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Medlemmer der varetager en tillidspost refererer til bestyrelsen minimum en gang årligt og kan løbende 
modtage sparring af bestyrelsen til sit tillidshverv. 

 

Økonomien 
§ 7. 
I økonomiske anliggender tegnes partiforeningen af formand/forkvinde og kasserer. 

 
Stk. 2. 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

 
Stk. 3. 
Bestyrelsen nedsætter et regnskabsudvalg til støtte for kassereren. Dette regnskabsudvalg består af 
formand/forkvinde og kasserer, samt 2 til 3 andre medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være medlem af 
bestyrelsen. SF Aarhus’ kasserer er tovholder for regnskabsudvalget men ethvert medlem af 
regnskabsudvalget kan kræve, at der afholdes møder i regnskabsudvalget og at specifikke punkter 
kommer på dagsordenen. 

 
Stk. 4. 
Regnskabsudvalgets opgave er todelt. Dels skal regnskabsudvalget kvalitetssikre SF Aarhus’ økonomiske 
drift og dels skal regnskabsudvalget i forbindelse med større økonomiske anliggender give sparring til 



kasserer, formandskab og bestyrelse. 
 
Stk. 5. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 
Stk. 6. 
Regnskabsperioden er fra 1. januar til 31. december. 

 
 

Kommunalpolitikken 
§ 8. 
Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer. Principielle og 
vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål skal af byrådsmedlemmet forelægges byrådsgruppen, den 
udvidede byrådsgruppe og bestyrelsen med henblik på partiforeningens stillingtagen. 

 
Stk. 2. 
Den Udvidede Byrådsgruppe består af SF’s byrådsmedlemmer samt formanden/forkvinden og 
næstformanden/næstforkvinden for SF Aarhus. Den Udvidede Byrådsgruppe fastlægger SF’s konkrete 
stillingtagen til de løbende sager, der behandles i Byrådet inden for rammerne af det vedtagne 
kommunalpolitiske program, de af generalforsamlingen udstukne retningslinjer og de af bestyrelsen trufne 
beslutninger. Hvis 2 medlemmer af Den Udvidede Byrådsgruppe kræver det, skal den endelige afgørelse i 
konkrete sager besluttes af bestyrelsen. 

 
Stk. 3. 
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af valggrundlag til byrådsvalget. Valggrundlaget skal godkendes 
på et medlemsmøde eller en generalforsamling. 

 
Stk. 4. 
Bestyrelsen er ansvarlig for politisk sparring mellem medlemmer og byrådsgruppe ved at arrangere 
kommunalpolitiske debatter i forbindelse med bl.a. generalforsamlinger eller medlemsmøder ved 
principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål. Bestyrelsen træffer afgørelser i beslutninger, der 
vedrører: 

• Formaliseret samarbejde med andre partier 
• Byrådsgruppens interne konstituering 
• Indgåelse af konstitueringsaftaler 

 
Stk. 5. 
Byrådsgruppen er forpligtet til at arbejde for SF's politik og følge vedtagelser i partiforeningens organer og 
at holde disse organer orienteret om sit/deres arbejde. Henstillinger fra partiforeningen bør øve afgørende 
indflydelse på byrådsmedlemmers stilling. 



 

Stk. 6. 
Er der flere SF-medlemmer i byrådet forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle 
politiske sager, herunder ved stillingtagen til det kommunale budget. Et byrådsmedlem, der undtagelsesvis 
ikke kan stemme sammen med den øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen, skal 
inden afstemningen tilkendegive dette over for såvel gruppen som bestyrelsen. Det pågældende medlem 
skal på anmodning give en redegørelse til bestyrelsen om sit standpunkt. Et medlem, der undtagelsesvis 
udtaler et særstandpunkt til pressen, skal udtrykkeligt og loyalt anføre, at det er den pågældendes eget 
standpunkt og ikke partiets. 

 
Stk. 7. 
Hvis et medlem af byrådet udtræder af partiet, forventes det, at vedkommende nedlægger sit hverv, så 
suppleanten kan indtræde i byrådet. 

 
Stk. 8. 
Hvis en person, der ønsker medlemskab i SF Aarhus, tidligere har haft tillidsposter i SF eller i et andet 
politisk parti, skal landsledelsen jf. SF love godkende medlemskabet. 

 

Opløsning 
§ 9. 
Partiforeningen kan kun opløses ved 3⁄4 flertal af afgivne stemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger. Ved opløsning tilfalder formuen SF nationalt. 

 

Ændring af vedtægter 
§ 10. 
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, 1. februar 2020 kl. 13.50 
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