Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI – SF Sønderborg???
§ 1.

Foreningens navn er SF-Sønderborg.???
Medlemmer af foreningen er medlemmer af SF der er bosiddende i området for den kommende storkommune: Sønderborg Kommune, Broager kommune, Sundeved kommune, Gråsten kommune, Sydals kommune, Augustenborg kommune og Nordborg kommune.
Partiforeningens bestyrelse fungerer som fællesbestyrelse indtil 31.12.2006. Fællesbestyrelsens opgaver er at udarbejde det politiske valggrundlag for valget til sammenlægningsudvalget den 15.11.2005. Indtil den 31.12.2006 er de to eksisterende partiforeninger, Sønderborg og Nordals, suveræne i fastlæggelsen af den politik partiforeningerne fører. Fra
1.1.2007 ophører nærværende overgangsbestemmelser og fællesbestyrelsen overgår til at
fungere som partiforening for den ny Sønderborg Kommune med dertil hørende suverænitet
i alle spørgsmål fastlagt i partiforeningens vedtægter, under forudsætning af at de eksisterende partiforeninger nedlægger sig selv.

§ 2.

Generalforsamlingen er partiforeningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer 2/3 stemmers flertal, efterfulgt af et simpelt flertal ved et efterfølgende generalforsamling senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen. Herefter udsender bestyrelsen forslagene til samtlige
medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.
§ 3.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at mindst 1/5 af medlemmerne eller mindst halvdelen af bestyrelsen skriftligt kræver det og angiver de punkter,
som de ønsker behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 4.

Partiforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, inklusive formanden. Valget foregår
således:
1.
2.
3.
4.

Valg af formand i ulige år.
Valg af kasserer i lige år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Valg af et bestyrelsesmedlem i ulige år.

5. Valg af 2 suppleanter for et år.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. Bestyrelsen kan i tilfælde af frafald suppleres på et dertil indkaldt medlemsmøde.
§ 5.

Mellem generalforsamlingerne er medlemsmøderne partiforeningens øverste myndighed.
Alle væsentlige organisatoriske og politiske spørgsmål forelægges medlemsmødet til beslutning. Ethvert medlem kan kræve sager forelagt medlemsmødet. Medlemsmøder indkaldes
med 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Medlemsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, der er mødt op.

§ 6.

Opstilling og valg til tillidsposter sker på et dertil indkaldt medlemsmøde. Et medlem, som
ikke er til stede, kan kun vælges til tillidsposter, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

§ 7.

Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt opstillingsform, sker ved afstemning på et dertil indkaldt medlemsmøde eller en urafstemning.

§ 8.

Hvis et stemmeberettiget medlem begærer det, foretages der skriftlig afstemning ved partiforeningens generalforsamling og medlemsmøder.
Såfremt der skal være skriftlig afstemning, nedsættes der et stemmeudvalg, hvis medlemmer
ikke samtidig kan være kandidater i valget.
Stemmeudvalget forestår afstemning og optælling og meddeler resultatet.

§ 9.

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal dog mindst
være de centralt fastsatte satser. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører tab af medlemskab, såfremt der er sendt rykkerskrivelse.

§ 10. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.
§ 11. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med ¾ flertal af de fremmødte
medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforeninger(er),
medlemmerne derefter indgår i.
§ 12.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2005
For rigtigheden af vedtagelsen bekræfter:
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