Bidragspolicy
för Centerpartiet och kandidater
inom Centerpartiet
Bidragspolicyn är fastställd av Centerpartiets förtroenderåd 2013-11-22 och
ersätter ”Sponsringspolicyn” från 2009.

Policyn berör bidrag från företag, organisationer och privatpersoner.
Den berör inte offentliga bidrag som exempelvis partistöd.
Policyn gäller hela organisationen. Varje enskild organisationsdel kan
anta en kompletterande policy för sin organisation och sina
kandidater.
Definitioner
Med bidrag avses direkta penninggåvor, varor, produkter eller
tjänster med eller utan motkrav samt kraftigt rabatterade produkter.
Med givare avses samtliga former av juridiska personer (företag,
organisationer eller andra sammanslutningar) samt privatpersoner.
Med Centerpartiet avses samtliga juridiska delar av organisationen:
nätverk, avdelningar, kretsar, distrikt och riksorganisation.
Med kandidater avses personer som kandiderar för Centerpartiet och
personer som har ett förtroendeuppdrag genom Centerpartiet.
1. Principer
1.1. Det är möjligt för givare att stödja Centerpartiet och
kandidater i enlighet med denna policy
1.2. Centerpartiet tar inte emot bidrag i form av penninggåvor
av företag eller organisationer.
1.3. Centerpartiet tar inte emot anonyma bidrag.
1.4. Bidrag bör i första hand kanaliseras till Centerpartiets
valfond på respektive nivå.
1.5. Centerpartiets politik påverkas inte av bidrag.
1.6. Centerpartiet accepterar endast bidrag från givare vars
verksamhet överensstämmer med Centerpartiets
grundläggande ideologi och politiska ställningstaganden.
1.7. Centerpartiet kan alltid tacka nej till ett bidrag.
1.8. Centerpartiet tackar nej till varje bidrag som kan tänkas
väcka misstanke om att det påverkar Centerpartiets
politiska ställningstaganden.
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1.9.

Centerpartiet tar inte något ansvar för direkta eller
indirekta följder eller konsekvenser av givarnas handlingar
eller verksamhet.
1.10. Givare som är juridisk person ska vid inledningen av ett
samarbete redovisa sitt arbete ur etiska och miljömässiga
aspekter.
1.11. Centerpartiet avbryter omedelbart samarbeten om en
givare stödjer, uppmuntrar eller på annat sätt bidrar till
våld, rasism eller diskriminering.
2. Redovisning och hantering av bidrag
2.1. Utgångspunkten för redovisning är den överenskommelse
som finns bland riksdagspartierna kallad
”Överenskommelse angående redovisning av partiernas
intäkter”.
2.2. Bidrag redovisas öppet.
2.3. Bidrag från juridisk person och privatperson redovisas med
givarens namn. För privatpersoner gäller att bidragets
värde då ska överstiga 10 000 kronor.
2.4. Bidrag hanteras och redovisas av den juridiska person eller
den kandidat som erhållit detsamma.
2.5. Redovisning av bidrag görs till relevant organisation och i
enlighet med vid var tid gällande lag eller om sådan saknas,
denna policy.
3. Kandidaters personliga ansvar
3.1. Kandidat är personligt ansvarig för eventuell beskattning
av erhållna medel.
3.2. Kandidat ska särskilja sin privata ekonomi sin
kampanjekonomi.
3.3. Kandidat har rätt att satsa eget kapital i valrörelsen och
under mandatperiod.
4. Tolkning
4.1. Eventuell fråga om tolkning av policy avgörs av styrelsen
inom respektive juridisk person inom Centerpartiet, eller
gruppering utsedd av styrelsen att ansvara för valarbetet.
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