Vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2003. Senest rettet den 5. februar 2018.

Socialdemokratiet for
Rødekro og Omegn

Vedtægt for Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn.

Vedtægten er vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 5. marts2003.

Revideret på generalforsamlingen i 2005, 2007 og 2018.
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Vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2003. Senest rettet den 5. februar 2018.

§1. Foreningens navn og tilhørsforhold .
Foreningens navn er Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn.
Foreningen er organiseret i Socialdemokratiet i Aabenraa kredsen og Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

§2. Formålet.
Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.
Socialdemokratiets formål er at virke for de socialistiske ideers udbredelse og
anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

§3. Foreningens opgaver.
Stk. 1. Hvervning.
Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.
Stk. 2. Andre opgaver.
Formanden er ansvarlig for at meddele kredsen og partikontoret, hvem der er
valgt til tillidsposter i foreningen.

§4. Betingelser for medlemskab.
Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer.
Alle, der anerkender partiets love og vedtægter, kan optages som medlemmer.
Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste
generalforsamling.
Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt
afslaget med 2/3 flertal. I tvivlstilfælde kan hovedbestyrelsen konsulteres.
Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab.
Man er medlem, når man har betalt kontingent.
Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU.
Medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsesdatoen i Socialdemokratiet.
Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter den ordinære opkrævning, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man
har betalt.
Man kan ikke være medlem, hvis man tilhører et andet partis organisationer
eller hvis man er stiller for en anden liste eller opstillet på en anden liste end
den socialdemokratiske liste ved kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg
eller Europaparlamentsvalg.
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Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en
socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen,
amtsrådet, Folketinget eller EuropaParlamentet.
Inden den 1. oktober skal al skyldig kontingent være indbetalt. Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.

Stk. 3. Hvor skal man være medlem.
Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan
frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling
af kandidater.
Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken
forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed).
Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.

§5. Foreningens ledelse.
Stk. 1. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i januar kvartal.
Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.
Der foretages valg til bestyrelsen af: Formand, kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, samt 1
revisorsuppleant.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 4 dage forud.
Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling.
Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0%
af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er
modtaget. Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle
medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælger ligeledes delegerede til regionsrepræsentantskabsmøderne.
Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra byrådsgruppen.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i byrådsgruppens
møder.
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Dagsorden til ordinær generalforsamling :
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab
Herunder kontingentfastsættelse

5.

Indkomne forslag

6.

Valg:
a. Formand
Kasserer
b. Bestyrelsesmedlemmer

(lige år)
(ulige år)
(2 i lige år og 3 i ulige år)

c. 2 bestyrelsessuppleanter (for ét år)
d. 1 revisor

(1 i lige år og 1 i ulige år)

e. 1 revisorsuppleant

(for ét år)

f. 1 repræsentant til AOF

(for ét år)

g. Regionsrådskandidat
h. Folketingskandidat

(hvert år)

i. Fanebærer

(hvert år)

j. Suppleant for fanebærer (hvert år)
7.

Beretning fra DSU

8.

Beretning fra byrådet

9.

Beretning fra regionskandidat/-medlem

10. Beretning fra folketingskandidat/-medlem
11. Eventuelt

§6. Foreningens økonomi .
Stk. 1. Medlemskontingentet.
Foreningen fastlægger selv sit kontingent på en årlig generalforsamling.
Kontingentet skal dog kunne dække kontingent til kredsen, partikontoret og foreningens egne aktiviteter i det kommende år.
Stk. 2.Regnskabsår og revision.
Foreningens regnskabsår er fra den 1/1 - 31/12.
Stk. 5. Tegningsrettigheder.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller efter beslutning
på generalforsamlingen.
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Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom, skal godkendes på en generalforsamling.

§7. Stemmeret og valgbarhed.
Stk. 1. Valg i partiforeningen.
For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have været medlem i
mindst 3 måneder og betalt sit kontingent.

§8. Flyttemeddelelser.
Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til
Partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter.
Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets
nye forening.

§9. Udelukkelse.
Man kan udelukke et medlem, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3
flertal.
Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der
samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et brev/mail til den,
der er foreslået udelukket og meddele, at det kommer på dagsordenen på næste
generalforsamling og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.
Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.
Foreningsformanden skal meddele dem, der er udelukket, at de kan anke sagen
for partiets forretningsudvalg inden 14 dage.
Foreningsformanden skal inden 8 dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give partikontoret meddelelse om sagen.
Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt
oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v.
Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller byrådsmedlem gælder der særlige
regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages. jf. lovene.
Alle udelukkelser og genoptagelser af udelukkede medlemmer skal for at være
gyldige godkendes af Hovedbestyrelsen.
Ingen medlemmer kan genoptages i nogen foreninger, så længe udelukkelsen
ikke er ophævet.
I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen foretage udelukkelser.
Foreningen skal inddrages, inden det sker.
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§10. Foreningens vilkår m.v.
Foreningen kan ikke nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er
godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal
af de fremmødte eller på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer
går ind for det.
Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger
skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§11. Ligestilling mellem kønnene.
Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for
reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer.
Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg
samt ved opstilling af kandidater til diverse valg.
§12. VEDTÆGTEN.
Ændring af vedtægten kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med
2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.
Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.
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