
 

Vedtægter for SF Hjørring 

 

§ 1 Partiforeningens navn er SF, Socialistisk Folkeparti, Hjørring. 

 

§ 2 Partiforeningens formål er at virke for socialismen og for at udbrede kendskabet til SF og gennemførelse 

af partiets politik. 

 

§ 3 Partiforeningen er tilsluttet SF, Socialistisk Folkeparti og er underkastet dettes love. Dette gælder også 

optagelse og udelukkelse af medlemmer. 

 

§ 4 Partiforeningens generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse. 

 

§ 5 Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én 

gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 

afholdes.  

Dagsorden udsendes 10 dage inden generalforsamlingen sammen med som minimum bestyrelsens 

politiske og organisatoriske beretninger, de folkevalgtes beretning, regnskab, budget, samt de evt. 

udarbejdede bilag til pkt. 5.  

Ethvert medlem har stemmeret. Ny-indmeldte skal have betalt første medlemsbidrag. 

 

Dagsordenen skal mindst omfatte:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Beretning fra de folkevalgte.  

4. Regnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg.  

7. Budget og fastsættelse af kontingent.  

8. Eventuelt. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte medlemmer.  

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af 

bestyrelsen har fremsat anmodning herom. Denne anmodning skal omfatte motiveret dagsorden, der med 

evt. bilag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden 

med bilag skal fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 7 Den ordinære generalforsamling vælger for 2 år til bestyrelsen én formand, én kasserer, tre 

bestyrelsesmedlemmer samt for 1 år to suppleanter plus for 1 år to revisorer. Skulle der ske frafald af en 

eller begge revisorer, kan regnskabet godkendes af et medlem af foreningen, dog ikke medlemmer af - eller 

suppleanter til bestyrelsen. 

I lige år er formand og ét bestyrelsesmedlem på valg. I ulige år er kasserer og to bestyrelsesmedlemmer på 

valg.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.  



 

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer.  

Ved valg til formand og kasserer kræves mindst ½ års uafbrudt medlemskab af partiet. 

 

§ 8 Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet foreningens højeste myndighed. Valg eller 

indstilling til andre tillidsposter end nævnt i § 7 sker på medlemsmødet. 

 

§ 9 Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, såfremt der fremsættes ønske herom. 

 

§ 10 Partiforeningen ledes i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger webmaster. I 

økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer. Bestyrelsen bemyndiges til at 

udpege den eller de personer, som ”hver for sig” kan hæve på SF Hjørrings konti, samt anvende 

elektronisk baserede løsninger. Bestyrelsens møder skal altid være åbne for medlemmerne. 

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

§ 11 Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt ændring af 

opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde. 

 

§ 12 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 13, stk. 1 Partiforeningens kompetente organer - generalforsamlingen, medlemsmødet - fastlægger 

partiforeningens kommunalpolitik i hovedlinjer, inden for hvilke, byrådsmedlem tager stilling til 

konkrete politiske sager. 

 

stk. 2 Der kan på opfordring af medlemmer og byrådsmedlemmer oprettes baggrundsgrupper, hvis 

arbejdsopgaver kan omfatte både enkelte udvalgs kompetencer og en mere breddebetonet funktion. 

Baggrundsgrupperne kan være tidsbegrænsede eller omfatte hele byrådsperioden. 

Baggrundsgrupperne tilrettelægger selv deres arbejde. 

Baggrundsgrupper kan forlange spørgsmål, som vedrører deres arbejde drøftet på et medlemsmøde. 

 

Stk. 3 Byrådsgruppens arbejde og beslutninger skal være et fast dagsordenspunkt på ordinære 

medlemsmøder. Byrådsgruppens formøder til byrådsmødet er åbne for alle medlemmer. 

Gruppeformanden informerer om gruppens virksomhed i medlemsbladet. 

 

§ 14 Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af partiforeningens 

medlemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved fuldmagt. Ved opløsning træffer 

generalforsamlingen beslutning om anvendelse af partiforeningens midler. 

 

§ 15 Ændringer af disse regler kan kun ske på en generalforsamling. 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 05.05.83. Ændret på generalforsamlingen den 24. 

februar 2014. Ændret på ordinær generalforsamling den 25. februar 2019. 


