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Vedtægter for SF Bornholm
(Vedtaget på generalforsamlingen 2017)

§ 1 Formål
stk. 1
SF Bornholm er tilsluttet Socialistisk folkeparti (SF) og anerkender
partiets love og lovbestemmelser.
stk. 2
SF Bornholms formål er at arbejde for tilslutning til SF, dets ideer og
politik – såvel lokalt som på landsplan.
stk. 2 a Dette sker via
opstilling til politiske valg
deltagelse i den offentlige debat
deltagelse i diverse møder og arrangementer.
stk. 3
SF Bornholm skal fremme medlemmernes muligheder for at øve
indflydelse på partiets politik:
gennem skoling
gennem oplysning
gennem mødevirksomhed
gennem andre aktiviteter.
§ 2 Medlemsmøder
stk. 1
Medlemsmøder afholdes mindst 6 gange årligt
stk. 2
Medlemsmøderne forberedes af bestyrelsen. Til ordinære medlemsmøder
udsendes dagsorden mindst 7 dage inden mødets afholdelse.
stk. 3
Medlemsmøder annonceres desuden på diverse elektroniske platforme,
hvor partiforeningen er til stede.
stk. 4
Bestyrelsen skal indkalde til medlemsmøder, hvis mindst 5 medlemmer
fremsætter ønske herom med angivelse af konkret emne for mødet. Mødet
skal indkaldes til afholdelse senest 14 dage efter, at bestyrelsen har
modtaget anmodningen.
§ 3 Landsmøder
stk. 1
Senest på den ordinære generalforsamling vælges delegerede til ordinære
landmøder.
stk. 2
Emner til behandling på landsmødet kan debatteres på den ordinære
generalforsamling.
stk. 3
Landmødedeltagere og bestyrelsen samt eventuelt medlem af
Landsledelsen bearbejder forslag som er til behandling på landsmødet, og
kan foreslå at partiforeningen fremsætter forslag til diverse punkter.
stk. 4
Inden afholdelse af ordinære landsmøder afholdes et møde
(medlemsmøde eller åbent bestyrelsesmøde) hvor landsmødets
dagsorden drøftes.
stk. 5
Delegerede til ekstraordinære landsmøder samt til KommunalPolitisk
LandsMøde vælges på medlemsmøder eller, hvis dette ikke er muligt, af
bestyrelsen.
§4: SF Region Hovedstaden.
stk. 1
SF Bornholm er tilsluttet den regionale partiorganisation SF Region Hovedstaden.
stk. 2
Storkreds Bornholm, der udgøres af SF Bornholm, råder over en plads i SF
Region Hovedstadens bestyrelse. Storkredsens medlem af SF Region
Hovedstadens bestyrelse vælges på partiforeningens ordinære
generalforsamling for et år ad gangen.
Stk. 2a Bestyrelsesmedlemmet aflægger beretning på den ordinære
generalforsamling.
stk. 3
Delegerede til SF Region Hovedstadens repræsentantskab vælges på den
ordinære generalforsamling eller et medlemsmøde hvor punktet er på
dagsordenen.
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stk. 3a
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De delegerede og bestyrelsesmedlemmet diskuterer repræsentantskabets
dagsorden og overvejer om der skal fremsættes forslag hertil. Der kan
indkaldes til et medlemsmøde med dette på dagsordenen.

§ 5 Generalforsamlingen
stk. 1
Generalforsamlingen er SF Bornholms højeste myndighed.
stk. 1a Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes 30 dage inden afholdelse.
stk. 2
Ethvert medlem der har betalt kontingent for det nærmeste foregående
kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer
skal have betalt første medlemskontingent.
Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
stk. 3
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
stk. 4
Generalforsamlingen skal afholdes i februar måned.
stk. 5
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
valg af dirigent
valg af referent
valg af 2 stemmetællere
bestyrelsens beretning
beretninger fra øvrige politiske repræsentanter til debat og orientering.
forelæggelse og godkendelse af regnskab (kassereren)
fremlæggelse af budget
fastsættelse af kontingent
behandling af indkomne forslag
valg af formand for en periode af 2 år. Formanden vælges i lige årstal
valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således
at bestyrelsen består af 4 til 6 bestyrelsesmedlemmmer + formand.
Ved valget har hver stemmeberettiget deltager max. 1 stemme pr ledig
plads
valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år
valg af revisor for en 1-årig periode
valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
eventuelt.
§6

Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt
bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne ønsker det.

§ 7 Regnskab og kontingent
stk. 1
Regnskabet følger kalenderåret (1.1 – 31.12).
stk. 2
Kontingentrestancer ud over 2 kvartaler medfører automatisk sletning.
stk. 3
Genoptagelse kræver betaling af restance.
§ 8 Referat
stk. 1
Der skal tilgå medlemmerne referat af samtlige bestyrelsesmøder.
stk. 2
Partiforeningen gør primært brug af e-mail ved indkaldelser, udsendelse
af referater m.v. Medlemmer kan ønske at modtage disse pr. brev.
§9

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer. Indtil 2 repræsentanter fra SFU
har adgang til samtlige møder.

§ 10 Protokol
Der føres en mødeprotokol fra samtlige møder, formandens beretning og
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notater om foreningen øvrige aktiviteter.
§ 11 Opløsning
stk. 1 Til vedtagelse af SF Bornholms opløsning kræves afholdelse af 2
generalforsamlinger med dette punkt på dagsordenen. Ved første
generalforsamling kræves at halvdelen af partiforeningens medlemmer
stemmer herfor. Opløsningen skal bekræftes med almindeligt flertal på en
efterfølgende generalforsamling, der indkaldes indenfor 14 dage.
stk. 2 Eventuelle aktiver overføres til Socialistisk Folkeparti.
§ 12 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.
Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.
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