
SF Midtjylland

Vedtægter for SF Midtjylland, samt Øst- og Vestjyllands storkredse
Gældende pr. 29. april 2017.

§ 1. Navn.
Stk. 1. Organisationens navn er ”SF Region Midtjylland/SF Vestjyllands Storkreds og SF
Østjyllands Storkreds”.

Stk. 2. Organisationens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2, Medlemmer.
Stk. 1. Medlemmerne består af alle SF’s partiforeninger i Region Midtjylland.

§ 3. Opgaver.
Stk. 1. Regionspartiorganisationen har ansvar for følgende opgaver:
- at fastlægge regionsrådspolitikken, der skal følge de hovedlinjer for partiets politik, der lægges af
landsmødet og landsledelsen,
- regionspartiorganisationens organisatoriske virke.
- opkræve offentlig partistøtte samt partiskat og føre regnskabet for sig selv og de 2 storkredse

Stk. 2. Storkredspartiorganisationen har ansvar for følgende opgaver:
- opstillinger til folketingsvalg,
- introduktionskurser for nye medlemmer i storkredsen i det omfang, partiforeninger ikke påtager
sig dette,
- partiforeningsarbejdet i de områder af storkredsen, hvor partiforeningsarbejdet reelt ikke 
fungerer,
- at koordinere og fremme partiaktiviteten i storkredsen,
- at arbejde for at der opstilles kandidater til Landsledelsen fra storkredsen

§ 4. Delegeretmødet.
Stk. 1. Den øverste ledelse af SF Region Midtjylland er Delegeretmødet, der skal afholdes mindst
én gang om året.
Der afholdes på samme dag i perioden 1. marts til 1. maj et fælles ordinært delegeretmøde for
regionen samt delegeretmøder for hver af de 2 storkredse.
Delegeretmødet består af samme antal delegerede, som antallet af delegeret til landsmødet, fra 
hver af de i regionen værende partiforeninger.
Som grundlag for udpegningen anvendes partiforeningens medlemstal pr. 1. marts i det 
pågældende år.
Navne på de delegerede skal foreligge ved mødets start.

Stk. 2. Delegeretmødet skal varsles med mindst 8 uger til alle partiforeninger i regionen.
Endelig dagsorden skal foreligge senest 14 dage før mødet.

Stk. 3. Ekstraordinært delegeretmøde i regionspartiorganisationen skal afholdes, når
Regionsbestyrelsen eller en storkredsbestyrelse finder behov herfor eller hvis 3 partiforeninger
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skriftligt stiller krav herom.
Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes af Regionsbestyrelsen og skal afholdes tidligst 2 uger og
senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.

Stk. 4. Der kan ligeledes afholdes ekstraordinært delegeretmøde i én af de 2 storkredse, hvilket 
skal ske hvis én af de 2 storkredsbestyrelser finder behov herfor eller hvis 3 partiforeninger i den
pågældende storkreds skriftligt stiller krav herom.
Ekstraordinært delegeretmøde i storkredspartiorganisationen indkaldes af Storkredsbestyrelsen 
og skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.

Stk. 5. Det ordinære delegeretmøde i SF Region Midtjylland har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fastlæggelse af hvem der har stemmeret.
3. Beretning fra Regionsbestyrelsen.
4. Orientering om arbejdet i Regionsrådet.
5. Godkendelse af regnskab for det foregående år.
6. Godkendelse af budget for det aktuelle år, herunder fastlæggelse af rådighedsbeløb for de 2
storkredsbestyrelser.
7. Indkomne forslag..
8. Valg af 2 revisorer og suppleant(er) herfor.
9. Evt.

Stk. 6. Det ordinære delegeretmøde i de 2 storkredse har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fastlæggelse af hvem der har stemmeret.
3. Beretning fra formanden for Storkredsbestyrelsen.
4. Orientering om bestyrelsens anvendelse af sit rådighedsbeløb.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand og et antal bestyrelsesmedlemmer, herunder medlemmer fra de 3
kommunegrupper.
7. Evt.

§ 5 a. Regionsbestyrelsen.
Stk. 1. Delegeretmødet er regionspartiorganisationens øverste myndighed.
Imellem delegeretmøderne udgør Regionsbestyrelsen SF Region Midtjyllands ledelse.
Regionsbestyrelsen består af op til 11 bestyrelsesmedlemmer valgt i de 2 storkredse. 
Hvis det aktuelle medlemstal indebærer, at der skal vælges mere end 11 medlemmer til sammen i 
de 2 storkredse, reduceres antallet således, at 9 medlemmer fordeles i forhold til antal 
medlemmer i hver af de 2 storkredse under anvendelse af forholdstalsvalgmåden. Begge 
storkredse har som minimum ret til at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover er formændene
for de 2 storkredsbestyrelser fødte medlemmer af Regionsbestyrelsen. Der vælges et antal 
suppleanter med angivelse af suppleantrækkefølgen.
Skyldes et medlems udtræden, at vedkommende er indsuppleret i Regionsrådet for en kortere 
periode, har det pågældende medlem ret til vende tilbage til Storkredsbestyrelsen ved ophøret af 
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det midlertidige medlemskab af Regionsrådet. Det indsupplerede medlem er herefter på ny 
suppleant.

Stk. 2. Ingen kan samtidig være medlem af Regionsbestyrelsen og Regionsrådet.

Stk. 3. Hver af de 2 storkredse kan maksimalt vælge ét bestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 200
medlemmer i de respektive storkredse. Der vælges et antal suppleanter med angivelse af
suppleantrækkefølgen.

Stk. 4. Formændene for de 2 storkredsbestyrelser udgør formandskabet.
Formandskabet kan i hastende sager og i sager, der ikke giver anledning til tvivl, træffe en
beslutning på Regionsbestyrelses vegne, men hele bestyrelsen skal straks efter orienteres herom.

Stk. 5. Regionsbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

§ 5 b. Storkredsbestyrelserne.
Stk. 1. Imellem delegeretmøderne udgør de enkelte storkredsbestyrelser ledelsen i de respektive
storkredse.
Valget af bestyrelsesmedlemmer finder sted i overensstemmelse med en forretningsorden for den
enkelte storkreds.

Stk. 2. Storkredsens forretningsorden fastlægges af delegeretmøderne i de enkelte storkredse og 
må ikke stride imod nærværende vedtægter.
Forretningsordenen findes som bilag til nærværende vedtægt og ved ændringer skal den anden
storkredsbestyrelse orienteres herom.

Stk. 3. Hvis et medlem af formandskabet vurderer, at en ændring af en storkreds’ 
forretningsorden
er i strid med nærværende vedtægter, kan ændringen først gennemføres når den er godkendt af
regionens delegeretmøde.

Stk. 4. Hvis formanden for en storkredsbestyrelse i utide trækker sig fra bestyrelsen, skal denne
foretage en nykonstituering som er i kraft, indtil nyvalg kan finde sted på et ordinært
delegeretmøde.
Skyldes formandens udtræden, at vedkommende er indsuppleret i Regionsrådet for en kortere
periode, har den udtrådte formand ret til vende tilbage til Storkredsbestyrelsen ved ophøret af det
midlertidige medlemskab af Regionsrådet.
Det indsupplerede medlem er herefter på ny suppleant.

Stk. 5. Formanden kan i hastende sager og i sager, der ikke giver anledning til tvivl, træffe en
beslutning på Storkredsbestyrelses vegne, men hele bestyrelsen skal straks efter orienteres 
herom.
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§ 6a. Regionsbestyrelsens arbejde.
Stk. 1. Regionsbestyrelsen har ansvaret for de i § 3 stk. 1 nævnte opgaver, herunder at 
gennemføre opstillinger af kandidater til Regionsrådet i overensstemmelse med Delegeretmødets 
beslutninger og for at udarbejde udkast til valgprogram.
Valgprogrammet forelægges Delegeretmødet til godkendelse.

Stk. 2. Regionsbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af valgkampen og træffer beslutning 
om valgteknisk samarbejde samt konstitueringssamarbejde i Regionsrådet.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen træffer, i samarbejde med SF’s medlemmer af Regionsrådet, beslutning
om SF’s stillingtagen til sager i Regionsrådet.
Regionsbestyrelsen kan delegere sin beslutningskompetence til en baggrundsgruppe, hvori SF’s
medlemmer af Regionsrådet er fødte medlemmer.

Stk. 4. De medlemmer af partiets landsledelse, der er bosiddende i Region Midtjylland, inviteres til
at deltage i alle Regionsbestyrelsens møder og orienterer her om møderne i Landsledelsen.

§ 6b. Storkredsbestyrelsernes arbejde.
Stk. 1. Storkredsbestyrelsen har ansvaret for de i § 3 stk. 2 nævnte opgaver, herunder for
indkaldelse og afholdelse af fællesmødet forud for opstilling af folketingskandidater i de i
storkredsen værende opstillingskredse.
Fællesmødet kan afholdes i forbindelse med det årlige fælles delegeretmøde i regionen og i
storkredsene, jf. § 4 i nærværende vedtægter.

Stk. 2. Storkredsbestyrelsen har ansvaret for opstilling af folketingskandidater i storkredsen.
Hvis det på fællesmødet besluttes at der skal gennemføres kredsvis opstilling, nedsætter
storkredsbestyrelsen et kredsudvalg i hver opstillingskreds.
Kredsudvalget består af mindst én repræsentant valgt af og blandt hver af de partiforeninger, der 
har medlemmer i den pågældende opstillingskreds, ligesom Storkredsbestyrelsen udpeger ét 
medlem til i hver opstillingskreds at følge opstillingsprocessen og sikre sig, at alle regler 
overholdes.

Stk. 3. Ved kredsvis opstilling indhenter Kredsudvalget forslag til folketingskandidat hos alle
medlemmer i opstillingskredsen med angivelse af en frist og adresse for fremsendelse af forslaget.
For at komme i betragtning som kandidat, skal man have opbakning fra Kredsudvalget, en
partiforeningsbestyrelse i opstillingskredsen eller mindst 10 medlemmer, bosiddende i
opstillingskredsen.
Også medlemmer, bosiddende udenfor opstillingskredsen, kan bringes i forslag, jf. ovenfor.

Stk. 4. Kredsudvalget tager i de i stk. 3 nævnte tilfælde stilling til om et forslag til kandidat kan
godkendes, jf. stk. 3, herunder om forslaget er fremsendt rettidigt.
Hvis Kredsudvalget nægter en anmeldt kandidat opstilling, kan denne afgørelse indbringes for
Storkredsbestyrelsen senest 3 dage efter beslutningen i Kredsudvalget.

Stk. 5. Foreligger der ved kredsvis opstilling i en opstillingskreds mere end ét godkendt forslag til



SF Midtjylland

folketingskandidat ved forslagsfristens udløb, gennemføres en urafstemning efter de regler, 
landsledelsen har fastlagt for urafstemninger om kandidatrækkefølgen på listen i storkredsen.
Den kandidat, der opnår flest stemmer ved en urafstemning, er valgt.
Hvis 2 kandidater står lige i stemmetal, foretages en lodtrækning med mindre der kan 
gennemføres en ny urafstemning inden en evt. urafstemning om den samlede liste i storkredsen.

Stk. 6. Ved fællesopstilling og ved urafstemninger til storkredsens liste til folketingsvalg nedsætter
Storkredsbestyrelsen et stemmeudvalg, der skal være på mindst 5 medlemmer.
Andre end medlemmer af Storkredsbestyrelsen kan vælges til Stemmeudvalget.
Urafstemningen gennemføres efter de af landsledelsens fastlagte retningslinjer.

Stk. 7. De medlemmer af partiets landsledelse, der er bosiddende i storkredsen, inviteres til at
deltage i alle Storkredsbestyrelsens møder og orienterer her om møderne i Landsledelsen.

§ 7. Økonomi.
Stk. 1. Regionsbestyrelsen finansierer sin og storkredsbestyrelsernes virksomhed via den offentlige
partistøtte, partiskat fra medlemmer af Regionsrådet, evt. kontingent fra partiforeningerne samt
bidrag fra interesserede.

Stk. 2. Hver af de 2 storkredse får et rådighedsbeløb til brug for valgkamp til folketingsvalget, det
daglige arbejde, herunder f.eks. mødeudgifter samt rejserefusioner til møder, refusion af
telefonudgifter m.v.
Rådighedsbeløbet fastlægges som et kronebeløb pr. medlem i storkredsen, oprundet til nærmest 
hele 1.000 kr.
Ingen storkreds kan dog få mindre end 40 % af den samlede sum, der afsættes til storkredsenes
rådighedsbeløb.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen fastlægger principper for hvilken personkreds, der kan modtage
rejserefusion m.v. og til hvilke satser.
Alene den personkreds, Regionsbestyrelsen har godkendt, kan modtage refusion for afholdte
udgifter.

§ 8. Regnskab, revision og tegning.
Stk 1. Formandskabet udpeger en regnskabsfører blandt interesserede partimedlemmer.
Regionsbestyrelsen orienteres efterfølgende om beslutningen.
Regnskabsføreren bogfører alle indtægter og udgifter efter formandskabets anvisninger.
Formandskabet har ansvaret for alle økonomiske dispositioner.

Stk. 2. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af 2 af Delegeretmødet valgte revisorer.
Regnskabet godkendes af Delegeretmødet.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen tegnes af formandskabet.

§ 9. Ændring af vedtægterne.
Stk. 1. Nærværende vedtægter kan til enhver tid ændres med 2/3 flertal i Delegeretmødet, idet
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forslag til ændring af vedtægter skal være alle regionens partiforeninger i hænde senest 4 uger før
det delegeretmøde, der skal behandle vedtægtsændringerne.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer fra partiforeninger eller medlemmer skal være
Regionsbestyrelsen i hænde senest 6 uger før delegeretmødet

Stk. 3. Forslag til underændringsforslag til rettidigt indkomne forslag kan behandles på mødet.

-Således vedtaget på det stiftende delegeretmøde i Herning d. 3. september og 2006 med 
ændringer på mødet d. 5. april 2008, 4. april 2009, 10. april 2010 og 29. april 2017.
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Bilag 1. Forretningsorden for SF Vestjyllands Storkreds.

§ 1. Delegeretmødet.
Stk. 1. Delegeretmødet er storkredsens øverste myndighed og indkaldes i henhold til vedtægterne
for ”SF Region Midtjylland samt SF Vestjyllands Storkreds og SF Østjyllands Storkreds”.

Stk. 2. Det ordinære delegeretmødes dagsorden fastlægges i de i stk. 1. nævnte vedtægter, men
Storkredsbestyrelsen kan af egen drift tilføje yderlige punkter på dagsordenen.

§ 2. Valg af storkredsbestyrelse.
Stk. 1. Storkredsbestyrelsen består af ét medlem pr. påbegyndt 200 medlemmer i storkredsen jf 
dog vedtægternes § 5a, stk. 1.

Stk. 2. Delegeretmødet i storkredsen vælger på sit ordinære møde en formand, der samtidig er en
del af formandskabet i Regionsbestyrelsen.

Stk. 3. Herudover vælges ét medlem fra hver af følgende grupper af kommuner:
Gruppe 1: Viborg og Skive Kommuner.
Gruppe 2: Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
Gruppe 3: Herning, Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner.

Stk. 4. Hvis der i storkredsen skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer, vælges disse af det samlede
delegeretmøde.
Der vælges et antal suppleanter med angivelse af suppleantrækkefølgen.

§ 3. Formanden.
Stk. 1. Formanden indkalder bestyrelsen til møde med mindst én uges varsel med angivelse af
dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Stk. 2. Formanden sikrer, at der udfærdiges et referat fra hvert møde og at referatet tilstilles såvel
bestyrelsen som formanden for Regionsbestyrelsen.

Stk. 3. Formanden kan afgøre hastende sager og sager, der ikke giver anledning til tvivl, men hele
bestyrelsen skal straks efter orienteres herom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 4. Økonomi.
Stk. 1 Storkredsbestyrelsen træffer beslutning om anvisning af rådighedsbeløbet og orienterer
herom ved det årlige storkredsdelegeretmøde.

Stk. 2. Storkredsbestyrelsen afholder de udgifter der følger af de opgaver, der er beskrevet i
vedtægternes § 3, stk. 2.
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Stk. 3. Storkredsbestyrelsen understøtter valgkampen i de i storkredsen værende kredse og yder
tilskud til kredsenes valgkamp.

Stk. 4. 
Fordelingen af det afsatte beløb til folketingsvalg fordeles af storkredsbestyrelsen.
Midlerne kan enten anvendes til en fælleskampagne, fordeles mellem partiforeningerne eller en 
kombination af de to ting. 
Storkredsbestyrelsen er berettiget til at prioritere midlerne så en større del går til den/de 
kandidater med størst valgmulighed, men alle kandidater skal tilgodeses hvad enten der er tale om
fælleskampagne eller fordeling til partiforeningerne.

§ 5. Ændring af Forretningsordenen.
Stk. 1. Forretningsordenen fastlægges af delegeretmødet og kan kun ændres, hvis 2/3 af de
fremmødte delegerede stemmer for.
Den ændrede forretningsorden fremsendes til formanden for Østjylland Storkreds.

Stk. 2. Forinden en ændret forretningsorden træder i kraft, skal den godkendes af et enigt
formandskab.

Stk. 3. Formandskabet kan enten godkende den ændrede forretningsorden eller beslutte at
forelægge den for regionspartiorganisationens delegeretmøde til endelig afgørelse.

- Således vedtaget på delegeretmøde i Vestjyllands Storkreds i Herning d. 3. september 2006 med
ændringer på mødet d. 5. april 2008, 4. april 2009, 10. april 2010 og 16. marts 2019. -
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Bilag 2. Forretningsorden for SF Østjyllands Storkreds.

§ 1. Delegeretmødet.
Stk. 1. Delegeretmødet er storkredsens øverste myndighed og indkaldes i henhold til vedtægterne 
for
”SF Region Midtjylland samt SF Vestjyllands Storkreds og SF Østjyllands Storkreds”.

Stk. 2. Det ordinære delegeretmødes dagsorden fastlægges i de i stk. 1. nævnte vedtægter, men
Storkredsbestyrelsen kan af egen drift tilføje yderlige punkter på dagsordenen.

§ 2. Valg af storkredsbestyrelse.
Stk. 1. Storkredsbestyrelsen består af ét medlem pr. påbegyndt 200 medlemmer i storkredsen, jf 
dog vedtægternes § 5a, stk. 1.

Stk. 2. Delegeretmødet i storkredsen vælger på sit ordinære møde en formand, der samtidig er en
del af formandskabet i Regionsbestyrelsen.

Stk. 3. Herudover vælges ét medlem fra kommunegruppe 1 og 3 samt 2 medlemmer fra
kommunegruppe 2:
Gruppe 1: Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner.
Gruppe 2: Aarhus Kommune.
Gruppe 3: Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted Kommuner.

Stk. 4. Hvis der i storkredsen skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer, vælges disse af det samlede
delegeretmøde.
Der vælges et antal suppleanter med angivelse af suppleantrækkefølgen.

§ 3. Formanden.
Stk. 1. Formanden indkalder bestyrelsen til møde med mindst én uges varsel med angivelse af
dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Stk. 2. Formanden sikrer, at der udfærdiges et referat fra hvert møde og at referatet tilstilles såvel
bestyrelsen som formanden for Regionsbestyrelsen.

Stk. 3. Formanden kan afgøre hastende sager og sager, der ikke giver anledning til tvivl, men hele
bestyrelsen skal straks efter orienteres herom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 4. Økonomi.
Stk. 1 Storkredsbestyrelsen træffer beslutning om anvisning af rådighedsbeløbet og orienterer
herom ved det årlige storkredsdelegeretmøde.

Stk. 2. Storkredsbestyrelsen afholder de udgifter der følger af de opgaver, der er beskrevet i
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vedtægternes § 3, stk. 2.

Stk. 3. Storkredsbestyrelsen understøtter valgkampen i de i storkredsen værende kredse og yder
tilskud til kredsenes valgkamp.

Stk. 4. Det af Storkredsbestyrelsen afsatte beløb til folketingsvalg fordeles til kredsene eller 
grupper af kredse i forhold til medlemstal, idet ingen kreds eller grupper af kredse kan få mindre 
end 5 % pr. kreds af de afsatte midler.

Stk. 5. De kredse, der har mere end 5 % af medlemmerne, får reduceret deres bidrag
forholdsmæssigt.

§ 5. Ændring af Forretningsordenen.
Stk. 1. Forretningsordenen fastlægges af delegeretmødet og kan kun ændres, hvis 2/3 af de
fremmødte delegerede stemmer for.
Den ændrede forretningsorden fremsendes til formanden for Vestjyllands Storkreds.

Stk. 2. Forinden en ændret forretningsorden træder i kraft, skal den godkendes af et enigt
formandskab.

Stk. 3. Formandskabet kan enten godkende den ændrede forretningsorden eller beslutte at
forelægge den for regionspartiorganisationens delegeretmøde til endelig afgørelse.

- Således vedtaget på delegeretmøde i Østjyllands Storkreds i Herning d. 3. september 2006 med
ændringer på mødet d. 5. april 2008, 4. april 2009, 10. april 2010 og d. 31 marts 2012.


