
VEDTÆGTER FOR SF SOCIALISTISK FOLKEPARTI  VEJLE PARTIFORENING

§ 1  
Partiforeningens navn er SF Socialistisk Folkeparti Vejle. 
Partiforeningen er tilsluttet SF Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og 
programmer som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag. 
Partiforeningen omfatter Vejle Kommune. 

§ 2 
Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. 
Partiforeningen skal virke som formidler af oplysninger om partiets politik og 
beslutninger og give det enkelte medlem mulighed for gennem partiforeningen at øve 
indflydelse på partiets politik.    

§ 3
Medlemsoptagelse og udelukkelse sker ifølge reglerne i partiets love, § 3 og § 43, samt 
nuværende vedtægter for SF Vejles partiforening.
 
§ 4 
Partiforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært sammentræde 
hvert år inden 1. marts. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel med 
udsendelse af dagsorden til alle medlemmer.
Indkaldelsen kan ske dels ved e-mails, dels ved udsendelse til de medlemmer, der ikke er 
tilsluttet e-mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Revideret regnskab og indkomne forslag i papirform skal være medlemmerne 
tilgængelige ved generalforsamlingens start. Medlemmer som er i kontingentrestance er 
ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt 
første medlemsbidrag for at være stemmeberettiget. Beslutninger på generalforsamlingen 
træffes ved simpelt flertal. 

Udsendt dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens organisatoriske beretning ved formanden.
4. Byrådsgruppens beretning
5. Planer for det kommende år.
6. Aflæggelse af bestyrelsens regnskab for SF Vejle
7. Indkomne forslag.
8. Valg jf. § 7 i nærværende vedtægter
9. Eventuelt.
 



§ 5 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel. Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 
mindst 1/10 af medlemmerne fremsætter en skriftlig motiveret begæring herom. 
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 5 dages varsel med udsendelse af 
dagsorden. En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst ¾ af 
underskriverne er til stede. 

§ 6
Partiforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige ordinære 
generalforsamling. Formanden vælges i ulige år særskilt på generalforsamlingen.
På et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen 
sig med en næstformand og sekretær. Desuden vedtages en forretningsorden for 
bestyrelsesarbejdet.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere 
tegningsretten til foreningens kasserer i nærmere defineret omfang. Det påhviler ikke 
nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. 
Medlemmer af partiforeningen har adgang og taleret på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.
Bestyrelsens møder annonceres på SF Vejles hjemmeside.

§ 7
I ulige år er følgende på valg:

Formand
2 bestyrelsesmedlemmer

I lige år er følgende på valg:
Kasserer
1 bestyrelsesmedlem

Hvert år vælges endvidere: 
2 suppleanter til bestyrelsen
2 revisorer
1 revisorsuppleant
Delegerede og gæster til SF’s landsmøde 

For at et medlem der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan blive valgt, skal der 
foreligge mundtligt eller skriftligt tilsagn fra vedkommende. 
Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, skal supplering finde sted på 
førstkommende bestyrelsesmøde og meddelelse herom udsendes hurtigst muligt med e-
mail til medlemmerne. Bestyrelsen kan i tilfælde af frafald, hvor suppleanterne er 
opbrugt, suppleres på et dertil indkaldt medlemsmøde. Denne indsupplering er gældende 
indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 8 
Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet, men har kun stemmeret i det 
omfang der er frafald af bestyrelsesmedlemmer. De har stemmeret i den rækkefølge de er 
blevet valgt. 



§ 9  
Partiforeningens daglige ledelse er bestyrelsen. 

§ 10 
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. 
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst en uges varsel. Indkaldelsen skal 
indeholde en dagsorden med angivelse af politiske hovedemner og organisatoriske 
spørgsmål til beslutning. 
Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte 
medlemmer. 
 
§ 11 
Byrådsgruppen er ansvarlig for den konkrete byrådspolitik, men både bestyrelsen, 
medlemsmødet og byrådsgruppen kan tage en sag op til gensidig drøftelse. 
Konstitueringsaftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforlig godkendes af 
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan på disse områder give mandat til en særlig forhandlingsgruppe. 
Ved konstitueringsforhandlinger rækker dette mandat til og med konstitueringen. 
Fordeling af udvalgsposter mellem byrådsgruppens medlemmer sker alene ved 
forhandling mellem disse. 
Bestyrelsen og byrådsgruppen forbereder oplæg til medlemsmødet om kommunalpolitisk 
valgprogram. 
Senest 2½ år efter kommunalvalget skal bestyrelsen indkalde partiforeningen til en 
evaluering af byrådsgruppens arbejde. Evalueringen tilrettelægges efter en metode 
besluttet i bestyrelsen i samarbejde med Byrådsgruppen.

§ 12 
Hvert år udpeger byrådsgruppen ét medlem som kontaktperson til bestyrelsen. 
Ligeledes kan SFU udpege en kontaktperson til bestyrelsen hvert år. De to 
kontaktpersoner har tale- og forslagsret, men ikke stemmeret, ved bestyrelses- 
møderne. 

§ 13 
Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte en kommunal baggrundsgruppe og kan desuden
nedsætte lokale grupper, arbejdsgrupper og emnegrupper på alle politiske områder. 
Grupperne er ansvarlige over for bestyrelsen, og skal løbende orientere bestyrelsen om 
deres arbejde. 
De lokale grupper ansøger bestyrelsen om økonomisk tilskud ud fra et årsbudget. 
Arbejdsgrupper og emnegrupper ansøger bestyrelsen om økonomisk tilskud ud fra 
beskrevne projekter. Udadvendte politiske aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen. 
 
§ 14 
Opstilling af kandidater til folketingsvalg og kommunevalg, samt beslutning om 
procedure om opstillings- og anmeldelsesform til opstilling af kandidater til folketings- 
regions- og kommunalvalg sker på dertil indkaldte medlemsmøder, en generalforsamling 
eller ved urafstemning. Medlemsmødet indkaldes med mindst en uges varsel. 



§ 15 
Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på et bestyrelsesmøde. 
Valgbarhedsregler jfr. partiets love § 38.  

§ 16 
Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen, dog skal dette være mindst det 
på partiets landsmøde fastsatte beløb. 
Kontingentet betales kvartalsvis forud. Et medlem, der er i restance i to kvartaler, kan 
efter forudgående skriftlig meddelelse slettes af medlemslisten, hvorefter alle rettigheder 
i partiforeningen er ophørt. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske mod betaling af 
tidligere restance.
 
§ 17 
Partiskat betales ifølge partiets love § 37, 43, retningslinier vedtaget af Landsledelsen og 
partiforeningens partiskatteregler. 

§ 18 
Bestyrelsen kan beslutte at yde økonomiske tilskud til medlemmer, som har haft relevante
dokumenterede udgifter i forbindelse med foreningsarbejdet. 

§ 19 
Partiforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Og revideres af to revisorer valgt på 
generalforsamlingen. 

§ 20 
Opløsning af partiforeningen kan kun ske ved en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 
For at en opløsning af partiforeningen skal kunne finde sted, skal mindst ¾ af alle 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme herfor. 

§ 21 
Ved opløsning af partiforeningen, tilfalder partiforeningens midler den/de 
partiforening(er), medlemmerne derefter underlægges. Sker der ingen tilknytning til en 
ny partiforening, tilfalder midlerne partiet centralt. 
 
§ 22 
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte og stemmeberettigede. 
 
§ 23 
Nærværende love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 
og erstatter vedtægterne af 20. februar 2015. 


