VEDTÆGTER FOR SOCIALISTISK FOLKEPART I LYNGBY-TAARBÆK
§1
Foreningens navn er SOCIALISTISK FOLKEPARTI Lyngby-Taarbæk (SF Lyngby-Taarbæk).
§2
Foreningen er tilsluttet landsorganisationen SOCIALISTISK FOLKEPARTI og er underkastet dennes af
landsmødet vedtagne love.
§3
Medlemsoptagelse sker ved udfyldelse og indsendelse af en medlemsoptagelsesbegæring til partisekretariatet.
Efter registrering og kontingentindbetaling er den pågældende gyldigt medlem.
Hvis den, der søger optagelse, tidligere har haft tillidsposter i SF eller et andet parti, skal optagelsen godkendes af
landsorganisationens hovedbestyrelse.
Foreningen tager i forbindelse med medlemsoptagelsen personligt kontakt med det nye medlem.
§4
Regnskabsåret er kalenderåret.
§5
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i uge 6 og skal indkaldes skriftligt ned mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal mindst indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning,
kommunalbaggrundsgruppens beretning, regnskab og budgetforslag.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
a)
b)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmeudvalg på to personer
Beretninger
Bestyrelsens beretning
Kommunalbaggrundsgruppens beretning
Regnskab
Budget
Kommunalpolitisk Program
Indkomne forslag
Valg i henhold til § 7
Valg i henhold til § 7a
Valg til repræsentantskabet for SF-Hovedstadsregionen
Valg til repræsentantskabet for SF-Københavns Omegns Storkreds
Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før
generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender straks de indkomne forslag til medlemmerne.
§6
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. En ekstraordinær
generalforsamling indkaldes med syv dages varsel.

§7
Generalforsamlingen vælger en af to følgende ledelsesformer:
1.
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene er et medlem af ”SFU
Lyngby” og valgt af denne SFU afdeling. Bestyrelsens medlemmer, bortset fra SFU-medlemmet, vælges for to år
ad gangen, således at kun halvdelen er på valg ved den ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og skal være valgt med mindst halvdelen af de
afgivne stemmer.
2.
Bestyrelsen består af et forretningsudvalg på tre medlemmer, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det
ene er medlem af ”SFU Lyngby” og valgt af denne SFU afdeling. Bestyrelsens medlemmer, bortset fra SFUmedlemmet, vælges for to år ad gangen, således at kun halvdelen er på valg ved den ordinære generalforsamling.
Forretningsudvalgsmedlemmer og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og skal være valgt med mindst
halvdelen af de afgivne stemmer.
Uanset ledelsesform vælges efter bestyrelsesvalget to suppleanter og to revisorer og en revisorsuppleant. Disse
vælges for et år.
Alle valg skal være skriftlige, såfremt der fremsættes begæring herom.
Formandens/Forretningsudvalgets opgave er:
1.

Imellem hvert bestyrelsesmøde at administrere partiforeningens opgaver.

2.

På bestyrelsesmøderne at fremlægge forslag til løsning af partiforeningens løbende opgaver.

3.

At fremlægge løbende sager siden sidste bestyrelsesmøde.

4.
At sørge for at der laves bestyrelsesmødereferater, og at dokumenter af betydning for foreningen samles i
en protokol, som foreningens medlemsblad er en integreret del af.
Hvis generalforsamlingen vælger at gå fra en ledelsesform til en anden, fortsætter de
forretningsudvalgs/bestyrelsesmedlemmer, som endnu har et år tilbage af deres valgperiode, som
bestyrelsesmedlemmer.
§ 7a
kommunalbaggrundsgruppen har det politiske ansvar med hensyn til foreningens kommunalpolitiske arbejde i
Lyngby-Taarbæk.
Gruppen består af de på Socialistisk Folkepartis liste valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, mindst 3
medlemmer valgt på generalforsamlingen samt et medlem, der udpeges af foreningens bestyrelse blandt dennes
medlemmer på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en suppleant, der indtræder i gruppen, hvis et ad de af generalforsamlingen valgte
medlemmer udtræder af gruppen.
Generalforsamlingens valg skal foregå skriftligt, såfremt der fremsættes begæring herom.
§8
Bestyrelsen vælger på sit første møde efter generalforsamlingen (hvis ledelsesform 1 er valgt jfr. § 7) en
næstformand.
Hvis der er valgt et forretningsudvalg, vælger dette af sin midte en kontaktperson, som har kontakten til såvel
partiet som offentligheden.

Ved evt. udtræden af forretningsudvalget i utide, vælges nyt forretningsudvalgsmedlem af bestyrelsens midte.
Til bestyrelsesmøderne kan indkaldes partiforeningens medlemmer, som repræsenterer partiet i offentlige og
folkelige forsamlinger med besluttende eller rådgivende myndighed, for at holde bestyrelsen orienteret om
varetagelsen af deres hverv.
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
§9
Bestyrelsen er ansvarlig for, at nye medlemmer tilbydes et introduktionskursus, enten ved egen foranstaltning,
eller hvis dette ikke er muligt, ved storkredsbestyrelsens foranstaltning.
§ 10
Imellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens øverste myndighed. Alle væsentlige politiske
sager forelægges på medlemsmøder. Opstilling af kandidater til folketings-, regions- og kommunalvalg, valg af
opstillingsform, spørgsmål om valgforbund samt evt. ændring af opstillingsliste, sker på et dertil indkaldt
medlemsmøde. Tilsvarende gælder for valg af delegerede til landsmøder.
Der oprettes interessegrupper og udvalg i det omfang, der er behov for det.
Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når skriftlig indkaldelse er udsendt til medlemmerne mindst syv dage før
mødets afholdelse. Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger om andet end de punkter, der er angivet
i den skriftlige indkaldelse.
§ 11
Foreningen er ansvarlig for det lokale SF-arbejde, idet de af Socialistisk Folkepartis landsmøde og de af
landsorganisationens hovedbestyrelse vedtagne hovedlinier skal følges.
Det heraf følgende ansvar for foreningens kommunalpolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune påhviler de på
Socialistisk Folkepartis liste valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med
kommunalbaggrundsgruppen og foreningens bestyrelse.
§ 12
Dersom et medlem er i kontingentrestance i mere end et kvartal og ikke efter gentagne påkrav har foretaget sin
indbetaling, eller aftalt betalingsordning med kassereren, betragtes medlemskabet som ophørt.
§ 13
Vedtægtsændringer kan foretages med 2/3 stemmeflertal på enhver generalforsamling, når det er optaget som
punkt på dagsordenen og forslagene er udsendt skriftligt til medlemmerne før generalforsamlingen.
Beslutning om ændring af disse vedtægters § 2 kan dog kun træffes under samme betingelser som beslutning om
foreningens ophør jfr. § 14.
§ 14
Foreningen kan kun opløses med 2/3 stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med dette
punkt på dagsordenen og med mindst syv dages mellemrum.
Ved opløsning skal alle aktiver tilfalde landsorganisationen.

VEDTÆGTER FRA 24.10.1963 MED SENERE ÆNDRINGER 1.9.1966, 5.10.1978, 3.10.1985, 13.10.1988,
31.10.1990, 9.2.1993, 4.2.1998, 11.2.199, 7.2.2007 og 5.2.2008
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