
VEDTÆGTER FOR SF-LEMVIG  
 
§ 1.  
Partiforeningens navn er SF-Lemvig.  
 
Partiforeningen er tilsluttet SF - Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets Princip- og 
handlingsprogram, som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.  
 
Partiforeningen omfatter Lemvig Kommune.§ 2.  
Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed og møder, forskellige 
former for aktioner og andre aktiviteter.  
 
§ 3.  
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets 
1. kvartal og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.  
 
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:  
 
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Beretning fra bestyrelsen, arbejdsgrupper og folkevalgte.  
3. Godkendelse af revideret årsregnskab.  
4. Indkomne forslag.  
5. Valg af formand, bestyrelse, kasserer og arbejdsgrupper. Valg af delegerede til Landsmøde samt til 
delegeretmøde i Region og storkreds  
6. Valg af 2 revisorer.  
7. Udtalelse til pressen.  
8. Eventuelt.  
 
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for den nærmest foregående kvartal, har stemmeret på 
generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag.  
 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.  
 
Kopi at indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 4 dage før generalforsamlingen.  
 
§ 4.  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af medlemmerne eller et flertal af 
bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden. 
Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.  
 
§ 5.  
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Der afholdes et passende 
antal medlemsmøder om året. Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Medlemsmødet er 
beslutningsdygtigt, når mødet er indkaldt med mindst 1 uges varsel og når der er mere end 1/10 del af 
partiforeningens medlemmer til stede.  
SF-sympatisører kan deltage i medlemsmøderne, men kun medlemmer har stemmeret.  
 
Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt evt. ændring af opstillingsliste 
sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.  
 
§ 6.  
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer. Formand og Kasserer er fødte 
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassereren er ansvarlig for opkrævning af 
medlemskontingenter og partiskat.  
Bestyrelsen har ansvaret for det lokale partiarbejde og forbindelsen til partiet på regions- og landsplan.  
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder, opstillingsmøder og generalforsamling.  
Det påhviler bestyrelsen af sørge for, at referater af disse møder kommunikeres til medlemmerne gennem 
partiforeningens interne blad og hjemmeside.  



Bestyrelsen er bestyrelse for den lokale afdeling af SFOF.  
Bestyrelsen sørger for, at der fortages valg eller indstilling af delegerede og andre tillidsposter på 
generalforsamling eller medlemsmøde.  
Bestyrelsen afholder et passende antal bestyrelsesmøder. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
fastlægges bestyrelsens forretningsorden.§ 7  
Kommunalpolitikken fastlægges af generalforsamling og medlemsmøder. De løbende sager drøftes i 
byrådsbaggrundsgruppen, hvor byrådsmedlemmer er fødte medlemmer. Øvrige medlemmer af gruppen vælges 
på generalforsamlingen.  
Der kan på medlemsmødet eller generalforsamlingen nedsættes arbejdsgrupper til behandling af dele af 
politikken. SF-sympatisører kan deltage i arbejdsgrupperne, hvis der er enighed om det blandt medlemmerne i 
gruppen og hvis medlemsmødet ikke modsætter sig det.§ 8  
Medlemmer af SFU har status som SF-medlemmer i alle dele af partiforeningen. § 9  
Partiforeningen kan kun opløses ved urafstemning med 2/3 flertal af partiforeningens medlemmer.  
Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de(n) partiforening(er), medlemmerne derefter underlægges.§ 10  
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Vedtaget på SFs generalforsamling 12. marts 
2011 

 


