
Vedtaget på Generalforsamlingen 01. marts 2015 
 

Vedtægter for Socialistisk Folkeparti, Albertslund 
 
§ 1 
Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti, Albertslund 
 
§ 2 
Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti, hvis love er gældende. 
 
§ 3 
Kontingentet til partiet fastsættes af hovedbestyrelsen, men det lokale kontingent til 
partiforeningen fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, der er i 2 kvartalers 
restance, vil efter 2 påkrav med 14 dages mellemrum blive slettet. 
 
§ 4 
Partiforeningen afholder en ordinær generalforsamling inden udgangen af 1. kvartal. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel. Det kan gøres enten via bladet, e-
mail eller brev. Desuden gives der meddelelse om generalforsamlingen i den lokale presse og til 
partiets centrale administration, og det meddeles via den lokale hjemmeside. 
 
§ 5 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af partiforeningens bestyrelse eller efter skriftlig 
begæring af mindst ¼ af medlemmerne. 
 
§ 6 
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Dens beslutninger træffes ved 
simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 
medlemmer. 
Stemmeret har kun de medlemmer, der mindst har betalt kontingent for det kvartal, der ligger 
forud for generalsamlingen. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 7 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 
a) Valg af dirigent 
b) Valg af referent 
c) Valg af stemmeudvalg 
d) Bestyrelsens beretning 
e) Godkendelse af partiforeningens regnskab 
f) Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår 
g) Behandling af indkomne forslag 
h) Valg af bestyrelse og suppleanter 
i) Valg af revisor og suppleanter 
j) Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Amt 
k) Evt. valg af folketingskandidat 
l) Eventuelt 
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§ 8 
Generalforsamlingen vælger 1 formand, 1 kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Desuden 
vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Generalforsamlingen vælger også 
delegerede til repræsentantskabet i SF Hovedstadsregionen i henhold til SF Hovedstadsregionens 
vedtægter. 
 
§ 9 
Alle valg holdes skriftligt, såfremt der er flere kandidater til samme post. 
 
§ 10 
Et medlem der er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan modtage valg når 
vedkommende har afgivet skriftligt tilsagn eller mundtligt tilsagn over for mindst 2 medlemmer. 
 
§ 11 
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen kan nedsætte baggrundsgrupper. 
Bestyrelsen skal udarbejde en skriftlig beretning til den ordinære generalforsamling. Beretningen 
skal sammen med indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 
§ 12 
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Alle 
væsentlige politiske sager forelægges medlemsmøder, hvor desuden opstilling til kommunalvalg 
samt valg af repræsentanter til diverse tillidsposter finder sted. 
 
§ 13 
Mindst 4 medlemmer kan forlange medlemsmøde holdt om bestyrelsens arbejde. Mødet skal i så 
fald holdes senest 10 dage efter medlemmernes skriftlige krav herom. 
 
§ 14 
Partiforeningen tegnes af bestyrelsesformand og kasserer i fællesskab. Der fastsættes en grænse 
på 5.000. Beløb herover skal i fællesskab godkendes af formand og kasserer. 
 
§ 15 
På hvert bestyrelsesmøde er kasseren forpligtet til at fremlægge senest måneds bank posteringer 
ved udskrift fra bank kontoen, sidste regnskab fra Christiansborg, samt det aktuelle regnskab. 
 
§ 16 
Partiforeningens regnskab afsluttes så betids, at det kan udsendes til medlemmerne sammen med 
den skriftlige beretning. 
 
§ 17 
Til kommunikationen mellem partiforeningen og det enkelte medlem anvendes e-mail.  
Medlemmet er selv ansvarligt for at orientere om skift af e-mail adresse. Såfremt medlemmet 
anmoder om det, kan kommunikation foregå med brev. 
Meddelelser udsendt via e-mail har samme gyldighed som anden skriftlig korrespondance. 
 


