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Bakgrund
Centerpartiets moderniseringsarbete och organisatoriska utveckling drivs av tre mål
inför valet 2006:
• Öka den etniska mångfalden
• Förnyade arbetsformer och framtidens ledarskap
• Attrahera fler unga till rörelsen
En del i detta arbete är en översyn av valberedningarnas arbetsformer. Stämman 2004
beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att ”till stämman 2005 arbeta
fram riktlinjer för valberedningens arbete inom ramen Rådslag Organisation”
Arbetsgruppen ”Morgondagens valberedning” har haft som uppdrag från
partistyrelsen att
• se över nuvarande arbetssätt t ex vad gäller principer för valberedningens
tillsättning, syskonens representation och andra aktuella frågeställningar
• i arbetet bl a utgå från utmaningarna i Rådslag Organisation om fler yngre
och ökad mångfald
• se över riktlinjer/vägledning för allmänt valberedningsarbete inom
Centerpartiet

1.1.

Arbetsgruppens utgångspunkt
Utgångspunkten är att Centerpartiet ska vara en lärande och flexibel organisation där
man som medlem och förtroendevald kan växa. För att vitalisera och skapa ett starkt
Centerparti har valberedningarna en nyckelfunktion. Och det är viktigt med en aktiv
och kreativ valberedningsprocess. Det handlar om att kunna identifiera framtida
utmaningar för styrelsen, och utifrån det finna personer med rätt ”tänk”, erfarenheter
och nätverk för att tillsammans bilda en fungerande och drivande styrelse.
En annan utgångspunkt, som varit vägledande i vårt arbete, är att öka medvetenheten
om att man är vald för mandatperiodens längd. Det är en trygghet för den valde; att
man har möjlighet att ompröva sitt åtagande, men också för valberedningen; att man
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kan ge ”oprövade kort” en chans då ledamöterna ska utvärderas inför kommande
mandatperiod.
Den viktigaste utgångspunkten för arbetsgruppen är att det är viktigt med
valberedningar som vågar och känner mandatet att förändra. Vi vill med denna
rapport, samt materialet ”Rätt Val – en vägledning för valberedningar” ge verktygen
för förnyande valberedningar inom Centerpartiet.
2.

Centerpartiets Centrala Valberedning
Den centrala valberedningen ansvarar bl a för att föreslå partistyrelse, verkställande
utskott, ersättningar till de samma, samt stämmokommittéledamöter under
partistämman.

2.1.

Kriterier för sammansättning
För en bra sammansättning av Centrala Valberedningen, har samtliga ledamöter
• God kunskap om partiets politiska uppdrag och strategi, liksom framtida krav
• Kunskap om Centerpartiets organisation och förnyelsearbete
• Brett nätverk inom och utom Centerpartiet
• Vågar och känner mandatet att förändra och har ett stort engagemang i
valberedningsfrågor
• Har integritet och kan bibehålla tystnadsplikten
Ledamöter i Centrala Valberedningen representerar tillsammans
• Jämn fördelning mellan kvinnor och män
• Kunskap om samtliga Centerrörelsens organisationer
• Omfattande kontaktnät i olika delar av landet
• Olika åldersgrupper
• Olika etnisk bakgrund
Riksstämman 2005 beslutade
Att godkänna ovanstående kriterier för Centrala Valberedningens sammansättning

2.2.

Antal och sammansättning
Det är viktigt att ledamöterna i valberedningen känner ett personligt ansvar, samt är
villiga att arbeta aktivt med och har ett stort intresse för valberedningsfrågor.
Ledamöterna skall tillsammans ta ett helhetsansvar för det förslag på Partistyrelse som
presenteras på Centerpartiets riksstämma.
Ordförande i Centrala Valberedningen utses av riksstämman.
Sekreterarskapet kan antingen hanteras inom gruppen eller erhållas som resurs från
Riksorganisationen. Vår rekommendation är att den administrativa resursen inte är
aktiv i både partistyrelsens löpande arbete och i den Centrala Valberedningen.
Nominering till ledamöter i valberedningen hanteras av den aktuella
stämmokommittén. För en bred representation, och ett bra urval ser vi en bred
nomineringsprocess som positiv. Förutom Centerpartiets distrikt bör till riksstämman
utsedda ombud, samt syskonorganisationerna äga rät att nominera namn till den
kommitté som ska bereda sammansättningen av Centrala Valberedningen. Dessa
förslag ska hanteras likvärdigt.
Riksstämman 2005 beslutade att
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2.3.

Centrala Valberedningen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter inklusive
ordförande.
Förslagsrätt till ledamöter i den Centrala Valberedningen har
• Centerpartiets distrikt
• Syskonorganisationernas förbundsstyrelser
• Till riksstämman utsedda ombud
Sekreterarskapet erbjuds Centrala Valberedningen från RO

Öppnare nomineringsprocess
Den inledande nomineringen av kandidater till partistyrelsen anser vi ska hanteras med
varsamhet och inom valberedningens tystnadsplikt. Det är dock viktigt att
valberedningen har en kontinuitet i sitt arbete och genom kontinuerlig kontakt med
distrikt och syskonorganisationer väl förebereder sitt förslag till ny partistyrelse.
Förslaget är att de som kandiderar till partistyrelsen, och är föreslagna, ska ges kort
presentationsmöjlighet inför stämman, t ex via web, muntligen, och det bör finnas
möjlighet att ställa frågor till dem som kandiderar inför valet.
Riksstämman 2005 beslutade
• Att överlåta till förberedande stämmokommitté att inför kommande
riksstämmor hantera möjligheterna till presentation av kandidaterna i
enlighet med ovanstående.

2.4.

2-åriga mandatperioder
Med anledning av det liggande förslaget att ha riksstämmor vartannat år, bör
följaktligen Centrala Valberedningen, likväl som Partistyrelsens ledamöter väljas på 2
år.
Det påverkar i sak inte vårt förslag. Kriterier och grunden för valberedningsarbete och
partistyrelsens sammansättning är ändå giltiga.
Diskussion har även funnits om att ha överlappande mandatperioder, 2- respektive 4år, men gruppen tar inte ställning till det i dagsläget.
Riksstämman 2005 beslutade
• Att frågan om 2-åriga mandatperioder liksom om ev. överlappande
mandatperioder hanteras vid förestående stadgeöversyn.

2.5.

Representation i stämmokommittéer
Centerpartiets valda ombud till riksstämman kan utses att ingå i
Stämmokommittéerna. Därtill har CUF och CHF rätt till tre platser vardera att fördelas
på de olika kommittéerna. CK har för närvarande ej denna rätt till platser att fördela,
utan antas hanteras av respektive distrikts nomineringar. 2005 har Centrala
Valberedningen på eget initiativ även föreslagit tre representanter från CK till
stämmokommittéerna.
Arbetsgruppen anser att även fortsatt ska CK, CUF och CHF ha samma rätt att fördela
tre platser vardera på de olika kommittéerna.
Riksstämman 2005 beslutade
• Representationen i stämmokommittéerna skall hanteras likvärdigt för CK,
CUF och CHF och äger rätt att fördela tre platser vardera på
stämmokommittéerna.
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3.

Centerpartiets valberedningar
Valberedningsarbetet har en viktig roll i en levande organisation. För att betona detta
och även stötta valberedningens arbete på samtliga nivåer inom Centerpartiet har
arbetsgruppen tagit fram följande material
• Rätt val – Vägledning för valberedningar
 Mallar för kompetenskartläggning av styrelseledamöter och en
styrelse
 Ett år med valberedningen
• Utbildningspaket
Materialet färdigställs och föreläggs partistyrelsen hösten 2005. En referensgrupp
kommer också att användas för att ta in synpunkter på materialet ”Rätt Val”.

3.1.

Rätt val – Vägledning till valberedningar
En god vägledning av den process en väl fungerande valberedning bör gå igenom
presenteras i materialet Rätt Val – Vägledning för valberedningar inom Centerpartiet.
Detta utgör grunden för allt valberedningsarbete och är en viktig del i
moderniseringsarbetet inom Centerpartiet.
Processen bygger på sex steg.
Förbereda

Sätta Mål

Inventera
Nominera

Välja

Granska

Val

Riksstämman 2005 beslutade
• Att ett material ”Rätt Val – vägledning för valberedningar” tas fram.
3.2.

Utbildningspaket
Ett utbildningspaket ska skapas och genomföras, framförallt på lokal nivå. Samarbete
med SV bör diskuteras efter det att materialet är framtaget.
Riksstämman 2005 beslutade
• Att ett initiativ tas till utbildningspaket i samarbete med SV med start
2005/2006.

4.

Tillägg Årsrapport
Att kunna komma i kontakt med valberedningarna inom Centerpartiet är viktigt ur
flera aspekter, dels för att möjliggöra distribution, utbildning etc. men också för dialog
mellan valberedningar för att undvika att t ex bra personer som flyttar under
mandattiden ”glöms eller tappas bort” bara för att de flyttat.
Riksstämman 2005 beslutade
• Att valberedningsordföranden på samtliga nivåer inom Centerpartiet ska
finnas med i årsrapporten.
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5.

Ingående i arbetsgruppen
I arbetsgruppen Morgondagens valberedning har följande personer deltagit.
Ordförande
Ann Petersson, Mönsterås. Vice distriktsordförande i Kalmar.
Bertil Daniels, Gagnef. Distriktsordförande i Dalarna
Ingemar Jeppsson, Eslöv. Distriktsordförande i Skåne
Ingrid Larsson, Stockholm. Förbundssekreterare Centerkvinnorna.
Karin Andersson, Segersta. Vice förbundsordförande CHF
Sofia Karlsson, Borlänge. Vice förbundsordförande CUF
Sekreterare
Anna-Karin Jonsson, Centerpartiets Riksorganisation
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