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Bestyrelsens forretningsorden for perioden 2020-2021 

1. 

Den daglige ledelse af partiforeningen varetages af den af generalforsamlingen valgte 

bestyrelse. Bestyrelsen udfører arbejdet på grundlag af beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, 

der afholdes en gang om måneden. Derudover afholder bestyrelsen regelmæssige 

medlemsmøder om konkrete og politiske emner, hvor alle medlemmer af SF-Gladsaxe har 

taleret. 

2. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne med forslag til dagsorden udsendes mindst fem dage før 

bestyrelsesmødet, så vidt muligt pr. e-mail, til: 

• Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter 

• En repræsentant fra SFU 

Til orientering til: 

• SF’s byrådsmedlemmerne 

• SF Gladsaxes folketingskandidat 

• Kommunalgruppens medlemmer 

• Partiforeningens medlemmer af repræsentantskaberne i storkreds og region, 

• De medlemmer af partiforeningen som måtte ønske det (kun pr. e-mail). 

Det er kun bestyrelsens medlemmer, der har pligt til at melde afbud. Forslag, der ønskes 

behandlet af et bestyrelsesmedlem skal optages på dagsordenen, og fremsendes i så god tid 



det er muligt før mødet. Alle medlemmer af SF-Gladsaxe kan henvende sig til et 

bestyrelsesmedlem og bede om at få en sag behandlet på et bestyrelsesmøde. 

3. 

• Faste punkter på bestyrelsens dagsorden er: 

• Valg af ordstyrer og referent 

• Godkendelse af dagsorden 

• Drøftelse af aktuelt politisk emne. 

• Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde 

• Indgået post og meddelelser 

• Økonomi 

• Aktivitetsplan 

• Rekruttering og aktivering af medlemmer 

• Orientering fra Kommunalgruppen 

• Månedens nyheds- og læserbrev 

• Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Eventuelt 

• Lukket punkt 

Ordstyren har bemyndigelse til at beslutte, hvornår et punkt er uddebatteret.  

4.  

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastsætter bestyrelsen sin 

forretningsorden for det kommende år, konstituerer sig med næstformand.   

Efter afholdt fællesmøde mellem kommunalgruppen og bestyrelsen fastsætter bestyrelsen 

retningslinjer for samarbejdet mellem kommunalgruppen og bestyrelsen. 

5. 

Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer, undtagen ved personsager. 

Tilhørere skal respektere at det er bestyrelsesmedlemmerne der primært har ordet. Tilhørere kan 

anmode om ordet, dog har ordstyreren ret til at lukke talerlisten for tilhørere undervejs i 

debatterne. 

 

 



6. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer (inkl. suppleanter) er til stede. 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog skal mindst to af bestyrelsesmedlemmerne stemme 

for beslutningen. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende, har bestyrelsessuppleanten 

stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Opstår der situationer, 

hvor en beslutning ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, kan beslutningen træffes af 

formanden. En sådan beslutning skal konfirmeres på førstkommende bestyrelsesmøde. 

7. 

Referaterne fremsendes til hele bestyrelsen, der har en frist på 5 dage til at komme med 

bemærkninger. Hvis der ingen bemærkninger er, sendes referaterne til de i punkt 2 nævnte 

personer sammen med indkaldelse til kommende bestyrelsesmøde. De medlemmer der ønsker 

det, kan også få sendt referaterne. I nyhedsbrevet kan der opsummeres kort bestyrelsens 

arbejde. 

8. 

Der holdes korte pauser efter behov. 

  

Således vedtaget på bestyrelsens møde d. 30. april 2020 
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