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Navn og hjemsted 

§ 1. Foreningens navn er SF Hvidovre.  

Stk. 2 Foreningen er tilsluttet SF, Socialistisk Folkeparti – hvis love er gældende – samt 

endvidere tilsluttet SF i Københavns Omegns Storkreds og SF i Hovedstadsregionen. 

Stk. 3 Foreningen har hjemsted i Hvidovre 

 

Formål 

§ 2. Foreningens formål er at virke for Socialistisk Folkepartis politik og gøre indflydelse 

gældende ved udformningen af denne. 

Stk. 2 Foreningen skal søge indflydelse kommunalt, regionalt,nationalt og europæisk med 

inddragelse af foreningens medlemmer. 

 

Generalforsamling 

§ 3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling i første kvartal, og der indkaldes med mindst 6 ugers 

varsel med foreløbig dagsorden via. mail til foreningens medlemmer. 

Stk. 3 Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af to stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning 

5. Regnskab 

6. Behandling af indkomne forslag herunder vedtægtsændringer 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Jf. paragraf 5 stk. 4 for valgår) 

8. Valg af 2 interne revisorere  



9. Valg af mindst 3 medlemmer til lokalpolitisk gruppe 

10. Valg af 3 medlemmer til kandidatudvalg. (Kun hvert fjerde år inden 

kommunalvalg) 

11. Valg af repræsentant og delegerede til Københavns Omegns Storkreds 

repræsentantskabsmøder 

12. Eventuelt 

Stk. 4 Medlemmer, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har 

stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første 

medlemsbidrag. 

Stk. 5 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.  

Stk. 6 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre et medlem ønsker 
anonym eller skriftlig afstemning.  

Stk. 7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 8 Endelig dagsorden og bilag sendes til foreningens medlemmer senest 7 dage inden 

generalforsamlingen 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling skal – såfremt det kræves – afholdes senest 3 uger 

efter, at en femtedel af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen har fremsat begæring 

herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden. Der kan kun behandles det i 

dagsordenen anførte. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers 

varsel. 

 



Bestyrelsen 

§ 5. Bestyrelsen består af forperson, næstforperson og kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for et år.  

Stk. 2 Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet højeste myndighed, såfremt emnet 

er annonceret. Ellers er bestyrelsen højeste myndighed. Et emne er annonceret, når 

samtlige medlemmer må formodes at ville få kendskab til, at emnet bliver behandlet, nogle 

dage før mødet. 

Stk. 3 Partiforeningen ledes i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-udvalg eller uddelegere arbejdsopgaver 

til enkelte medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er 

tilstede. 

St. 4 I ulige år vælges forperson, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter og i lige år 

vælges kassereren, næstforpersonen og 1 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 

Forpersonsskabs- og kasserervalget foretages særskilt. I tilfælde af frafald i bestyrelsen 

træder suppleanterne til. Frafalder forperson eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. 

Stk. 4.1 Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode. Intet skal dog være til 

hinder for at foretage nyvalg på en generalforsamling ved frafald. 

Stk. 5 Forpersonen vælger selv, om vedkommende vil omtales hhv. forperson, -kvinde eller -

mand. 

 

Lokalpolitisk gruppe 

§ 6 På Generalforsamlingen vælges mindst 3 medlemmer til lokalpolitisk gruppe. 

stk. 2 Lokalpolitisk gruppe er ansvarlig for udformningen af SF Hvidovres kommunalpolitik. 

stk. 3 Lokalpolitisk gruppe består af SF Hvidovres kommunalbestyrelsesmedlemmer, 

forpersonen samt de på generalforsamlingen valgte lokalpolitiske medlemmer. 

 



Kandidatudvalg og valg til tillidsposter 

§ 7. På generalforsamlingen i første kvartal, året før det kommunale valgår, vælges et 

kandidatudvalg på 3 medlemmer, der har til opgave at indkalde forslag til kandidater og 

undersøge disse valgbarhed.  

Stk. 2 Kandidatudvalget indkalder til opstillingsmøde på et medlemsmøde, hvor 

kandidaterne fremlægger deres kommunalpolitiske holdninger. Herefter vedtager 

forsamlingen en konkret procedure for opstilling af kandidater og hvem de ønsker at opstille 

til kommunalvalget. Der kræves mindst 50% af afgivne stemmer for at blive opstillet. 

§ 8. Valg eller indstilling til andre tillidsposter herunder valg af folketingskandidat og 

regionsrådskandidat sker på medlemsmøder, hvor valget er annonceret på forhånd. Ved 

afstemninger – urafstemninger undtaget – har kun tilstedeværende medlemmer stemmeret.  

Stk. 2 Personer, der ikke er til stede kan godt opstille til valg. Der gælder ingen formkrav.  

Stk. 3 Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem ytrer ønske herom, og 

almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved 

gentagne gange stemmelighed kan der foretages lodtrækning. Et forslag bortfalder ved 

stemmelighed. 

 

Møder 

§ 9. Møder afholdes så vidt muligt fysisk. Online- eller hybridmøder kan afholdes, når det 

skønnes nødvendigt eller praktisk. Det tilstræbes at flest muligt har mulighed for at deltage, 

og at møder med personvalg afholdes fysisk. 

 

Partiskat 

§ 10. Der betales partiskat ifølge SF’s gældende regler. Partiskatten udgør 10% af 

bruttoindtægten ved alle hverv, hvortil man er valgt som repræsentant for SF. Partiskatten 

kan i særlige tilfælde nedsættes efter aftale med bestyrelsen efter nærmere retningslinier i 



partiets partiskattebestemmelser. Partiskatten kan være større end 10% ved særlige hverv ( 

bl.a. som valgtilforordnede og valgstyrere). Bestyrelsen fastsætter partiskattens størrelse 

ved særlige hverv ud fra gældende praksis i partiet. 

 

Regnskab 

§ 11. Forpersonskabet og kassereren tegner partiforeningen SF-Hvidovre i bankforetninger 

– uafhængigt af hinanden. 

§ 12. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Det reviderede 

regnskab forelægges den ordinære generalforsamling i første kvartal til godkendelse. 

Stk. 2 Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. 

 

Opløsning af forening 

§ 13. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af de 

fremmødte. Ved opløsning tilfalder foreningens midler de(n) partiforening medlemmerne 

herefter underlægges. 

 

Gyldighed 

§ 14. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. 

Således vedtaget på generalforsamling den 18. februar 2023. 
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