Socialdemokratiet i Hedensted

Forretningsorden for
Socialdemokratiet i Hedensted kommune
Forretningsordenen er underlagt foreningens vedtægter fra 15.03.2022.
Bestyrelsen
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv og aftaler hvem
der tager sig af de faste opgaver som f.eks.
•
•
•
•
•
•
•

Sekretær
Næstformand
2 repræsentanter ved byrådsgruppens formøder (jf. vedtægter §5, stk. 3)
Repræsentant ved regionsbestyrelsens møder
Medlemsansvarlig (velkomst til nye medlemmer mv.)
Kontakt til udvalg mv. (kulturudvalg, landspolitisk udvalg, DSU, AOF, mv.)
Mødelokale og forplejning

Forretningsudvalg
Formand, næstformand og sekretær udgør forretningsudvalget, som er ansvarlig for afvikling af bestyrelsesmøderne,
herunder udarbejdelse og udsendelse af dagsorden og referat, opfølgning af beslutninger truffet på
bestyrelsesmøderne. Formanden varetager endvidere mødelederfunktionen.
Udvalg
Faste udvalg samt ad hoc-udvalg nedsættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Udvalg aflægger løbende
beretning om dets virksomhed til bestyrelsen og aflægger årligt beretning til den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens møder
Der afholdes mindst 11 bestyrelsesmøder om året. Normalt er der ikke møder i juli måned. Mødeplan fastlægges for
½ år ad gangen. Yderligere møder kan indkaldes af formanden, eller hvis to bestyrelsesmedlemmer fremsætter
ønske herom.
Formanden er ansvarlig for udsendelse af dagsorden pr. mail eller pr. brev senest 5 dage før hvert bestyrelsesmøde.
Yderligere dagsordenspunkter fra bestyrelsesmedlemmer kan indsendes til formanden så en ændret dagsorden kan
fremsendes senest 3 dage før bestyrelsesmødet. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage, skal der meddeles
afbud til formanden.
Suppleanter, gruppeformand, borgmester/-kandidat, regionsrådskandidat/-medlem, DSU-repræsentant og
folketingskandidat/-medlem inviteres til møderne og får tilsendt dagsorden og referat (jf. vedtægter § 5 stk. 2
). Disse medlemmer har på bestyrelsesmøderne som udgangspunkt samme rettigheder som
bestyrelsesmedlemmer, dog ikke stemmeret.
Møderne starter kl. 19 og afsluttes så vidt muligt senest kl. 21. Afslutning af mødet kan efter konkret beslutning
udsættes til senere end kl. 21.00.
Formand Bent Alminde, Kystvej 11C, 7130 Juelsminde, Mobil 6168 4422, b.alminde@me.com
Kasserer Louise Stenmann Larsen, Ølholm Bygade 60, 7160 Tørring Mob. 22 50 29 77 stenmann04@gmail.com

Socialdemokratiet i Hedensted
Hvert møde indledes med registrering af fremmødte og eventuelle afbud, samt forespørgsel om der er
bemærkninger til seneste referat.
Medlemsmøder
I følge vedtægterne (jf. vedtægter §3, stk. 5) skal der afholdes mindst tre årlige møder, hvor medlemmerne kan
drøfte det kommunalpolitiske arbejde med byrådsgruppen. Det sker ved generalforsamlingen i marts, møde i
forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetseminar typisk ultimo august og ved et efterårsmøde , når det
kommunale budget er endelig vedtaget. Herudover tilstræbes det i foreningen at afholde aktiviteter og
arrangementer, så foreningens medlemmer kan mødes med byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlem/kandidat samt
folketingsmedlem/kandidat.
Referat
Der føres beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Sekretæren udsender referatet til de samme personer, som har
modtaget dagsordenen til mødet. Det godkendte referat udsendes senest en uge efter at mødet er afholdt.
Godkendt referat underskrives af mødedeltagerne på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Diverse vedr. økonomi, refusion af udgifter og partiskat
• Kørselsrefusion: Når man repræsenterer foreningen uden for kommunen, er der refusion med Statens lave
takst. Det samme gælder, når et bestyrelsesmedlem er pålagt en ekstraordinær opgave.
• Blomsterhilsner og gaver: Ved aktive medlemmers runde fødselsdage og andre betydelige mærkedage
sender bestyrelsen en buket eller en gave frem, for så vidt den er bekendt med begivenheden.
• Dødsfald: Ved et medlems dødsfald sendes en kondolencebuket til efterladte eller en bårebuket ved
begravelsen såfremt en fra bestyrelsen er blevet bekendt med dødsfaldet via avisen eller på anden måde er
blevet gjort opmærksom på det skete.
• Partiskat: Personer, der som repræsentant for partiet får udbetalt løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar,
diæter eller lignende betaler 4 % af beløbet til partikassen (vedtaget på generalforsamling d. 22. marts
2012).
I henhold til §16, stk. 6 i Socialdemokratiets love kan der alene opkræves 2 % i partiskat af
borgmesterlønnen. Partiskatten indsættes på kommunalvalgskontoen (valg- og informationspuljen) og kan
alene anvendes til kommunalvalg og mellemvalgsaktiviteter ( jf. vedtægter § 6, stk. 2)

Ovenstående forretningsorden for Socialdemokratiet i Hedensted kommune er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 21.
april 2022.
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