Vedtægter for SF-Egedal
1. Partiforeningens navn er SF Egedal.
Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets principog handlingsprogram som partifore ningens organisatoriske og politiske grundlag.
Partiforeningen omfatter de tre tidligere partiforeninger i henholdsvis Ledøje-Smørum, Stenløse og
Ølstykke i Egedal kommune.
2. Partiforeningens formål er at virke for tilslutning til SF gennem kurser, oplysningsvirksomhed,
møder, forskellige former for aktioner og andre aktiviteter.
3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
1 gang om året i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal mindst omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab for kalenderåret.
Budget for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter til bestyrelsen, 2
revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på
generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemsbidrag.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være medlemmerne i hænde senest to dage
før generalforsamlingen.
4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at 1/5 af medlemmerne eller 2
bestyrelsesmedlemmer har fremsendt anmodning herom med angivelse af konkret og begrundet
forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges
varsel.
5. Mellem generalforsamlingerne er bestyrel sen partiforeningens højeste myndighed. Ved større
uenigheder indkaldes medlemsmødet til konkret afgørelse.
6. Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

7. Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt evt. ændring
af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde. Valg eller indstilling til andre
tillidsposter sker på medlemsmøde.
8. Alle valg sker ved skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.
9. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte.
Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de(n) partiforening(er), medlemmerne derefter
underlægges. Overføres medlemmerne ikke til andre partiforeninger tilfalder midlerne SF centralt.
10. Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
11. Lovene træder i kraft den 31. marts 2006.

