Vedtægter for SF Brønshøj-Husum

§1
Socialistisk Folkeparti Brønshøj-Husum er en selvstændig partiforening under SF og er underlagt
dette partis love og målsætninger. Foreningen dækker den del af 7. Brønshøjkredsen, der omfatter
følgende afstemningsområder i Københavns Kommune: Husum, Husum Nord, den del af Husum
Øst, der ligger vest for Hareskovvej, Husum Vest, Bispeeng Vest, Brønshøj og Bellahøj.
§2
Partiforeningens formål er:





At udbrede kendskabet til SF´s politik blandt vælgerne
At samle medlemmerne for at være med til at udforme SF´s politik
At opstille kandidater for partiet til offentlige forsamlinger
Samt at arbejde for at fremme partiforeningens synspunkter i partiets valgte organer.

§3
Generalforsamlingen er partiforeningens øverste myndighed, mens bestyrelsen varetager den
daglige ledelse.
§4
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.
Indkaldelsen til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Den skal udsendes til
samtlige medlemmer med angivelse af bestyrelsens forslag til dagsorden. Forslag som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før dens
afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før

generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent, samt godkendelse af dagsorden
2. Beretninger fra bestyrelsen og repræsentanter i interne og offentlige forsamlinger,
efterfulgt af diskussion
3. Regnskab samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag
5. Aktivitetsplan og budget samt godkendelse heraf
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt
Vedtagelser træffes med almindeligt flertal med mindre andet er anført i disse vedtægter.
For at være stemmeberettiget skal man have betalt for det foregående kvartals kontingent og
partiskat.
Regnskab og beretning skal udsendes til medlemmerne forud for generalforsamlingen sammen
med eventuelle indkomne forslag. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen udsendes til
medlemmerne
§5
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når:




2 bestyrelsesmedlemmer
mindst 1/3 af medlemmerne
eller en generalforsamling kræver det,

med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal sørge for indkaldelsen, der skal ske med mindst 2 ugers varsel.
§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2-5 suppleanter, der vælges således:
I lige år:
I ulige år:
Alle år:

Formand og 1 bestyrelsesmedlem
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
2-5 suppleanter og 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Et medlem, som er lovligt forhindret i at være til stede, kan modtage valg, når der foreligger
skriftlige tilsagn før afstemningen.
For at være valgbar til tillidserhverv, skal man normalt have været medlem af SF i 1 år.
Ved formandens eller kassererens afgang i utide konstituerer bestyrelsen sig selv med en ny
formand eller ny kasserer indtil kommende generalforsamling.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen
kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti
hver for sig.
§7
Ved opstilling af kandidater til Københavns Borgerrepræsentation foretages en tillidsafstemning
for hver kandidat. Kun såfremt en kandidat opnår mere end 50% af de afgivne stemmer, kan den
pågældende opstilles som partiforeningens kandidat.
Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke med i denne opgørelse.
§8
Valg til lokaludvalget i Brønshøj-Husum sker for 4 år, idet bestyrelsen efter høring af
medlemmerne indstiller 3 kandidater.
§9
Bestyrelsen holder normalt møde en gang om måneden bortset fra juli.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage bestemte opgaver under ansvar over for
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan beslutte at optage lån i partiforeningens navn på højest 5000 kr.
§ 10
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingent. Det
reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.
§ 11
Udover det af SF´s landsorganisation fastsatte kontingent kan partiforeningen opkræve et
særkontingent til brug for den lokale aktivitet. Beslutningen om at indføre et sådant
særkontingent skal træffes med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, mens ændringer i
satserne kan vedtages med almindeligt flertal.
§ 12
Partiforeningen opkræver 25% i partiskat af bruttohonoraret til de tilforordnede SF-medlemmer,
som foreningen udpeger.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

§ 13
Alle medlemmer, der indstilles til grundlisten for domsmænd og nævninge, og som indkaldes til
domsmands/nævning betaler 10% af bruttohonoraret i partiskat.
§ 14
Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte. Ved
opløsning tilfalder partiforeningens midler SF centralt.
§ 15
Disse love kan ændres på en generalforsamling med almindeligt flertal, såfremt spørgsmålet har
været sat på dagsordenen, og forslaget til ændringer er udsendt til medlemmerne en uge før
generalforsamlingen.
§ 16
Disse vedtægter træder i kraft den 22. september 2020.

