Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Kommitté 14 – Organisation och kommunikation
Innehåll
Kommitté 14 - Organisation och kommunikation...................................................................... 2
Medlemsutbildning - motion 14.1, 14.2 och 14.3 .................................................................. 2
Profilprodukter och kampanj – motion 14.4 och 14.5............................................................ 3
Samarbeten och valfrågor – motion 14.6, 14.7 och 14.8 ....................................................... 4
Stadgerelaterade motioner – motion 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13 och 14.14 .................. 6
Kommunikationsfrågor – motion 14.15, 14.16, 14.17, 14.18 och 14.19 ............................... 9

1

Partistämma 2017
Motionsbehandlingen, protokoll

Kommitté 14 - Organisation och kommunikation
Medlemsutbildning - motion 14.1, 14.2 och 14.3
Motionären föreslår att:
14.1.1 Centerpartiet ska ta fram en kurs inriktad på landsbygdsforskning och urban norm.
14.1.2 Centerpartiet skriver in kunskap om urban norm som en viktig del i vår utbildningspyramid.
14.1.3 Centerpartiet skapar internetbaserade kurser i fler perspektiv på vår politik, exempelvis
decentralisering, regelförenklingar och god hushållning med gemensamma resurser.
14.2.1 Centerpartiet ska utbilda alla sina förtroendevalda om EU.
14.2.2 Centerpartiet ska ta fram en strategi för bättre EU-information på olika politiska nivåer.
14.2.3 Centerpartiet ska utbilda fler toppkandidater i hur EU påverkar svenska medborgare i
vardagen.
14.3.1 Alla förtroendevalda för Centerpartiet i kommunala nämnder och bolag får en
grundutbildning i professionellt styrelsearbete.
Partistyrelsen yttrande:
En av rekommendationerna som 2014 års valanalys presenterade var att Centerpartiet skulle
ta fram en ny utbildningsstrategi. I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan, har en
sådan tagit fram och sedan slutet av 2015 arbetar riksorganisationen i enlighet med strategin.
Motion 14.1 och 14.2 föreslår specifika utbildningar. I utbildningsstrategin finns politiska
utbildningar på tre nivåer – krets, distrikt och nationellt. Alla tre utbildningsnivåerna
innehåller grunderna i vår politik och de värderingar vi står för. Inför valåret 2018 kommer
kandidatutbildningar att genomföras, både på bredden och för våra toppkandidater.
Kandidatutbildningarna kommer att bland annat att innehålla utbildning i Centerpartiets
prioriterade politiska frågor. Det finns många politiska områden som våra kandidater och
förtroendevalda ska kunna behärska för att göra ett bra arbete i de beslutande församlingarna.
Utbildningsstrategin är just en strategi och ett övergripande verktyg för att få fler välutbildade
medlemmar och förtroendevalda i Centerpartiet. Att i strategin skriva in specifika politiska
områden som ska prioriteras innebär att strategin inte längre är en strategi, utan ett alltför
detaljerat dokument. Därmed inte sagt att kunskapen inte behövs. Tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan finns alla möjligheter att ta fram utbildningar utifrån specifika
politiska frågor, vilket ligger helt i linje med det som SV arbetar för inför valet. Där kan
kunskap om urbanisering och EU mycket väl vara lämpliga områden att titta vidare på. Det
påbörjade arbetssättet med utbildning på distans, via digitala lärplattformar kan passa även för
dessa utbildningar.
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Motion 14.3 tar upp behovet av utbildning i styrelsearbete. Att sitta i en nämnd, en styrelse
eller ett bolag är, precis som motionären skriver, ett stort och viktigt uppdrag som kräver
särskild kompetens. Centerpartiet har utbildningar för de som är nyvalda, där man grundligt
går igenom vad som krävs av en person som har fått ett förtroendeuppdrag. För att ytterligare
vässa kunskaperna i styrelsearbete är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan viktigt.
SV har lång erfarenhet och kunskaper inom detta område. Kretsar och distrikt kan med fördel
vända sig till SV för att få detta stöd. Innehållet i en sådan utbildning kan vända sig till
förtroendevalda i olika partier och behöver inte vara centerspecifik.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
14.1
14.2
14.3

Profilprodukter och kampanj – motion 14.4 och 14.5
Motionären föreslår att:
14.4.1 Ge Partistyrelsen i uppdrag att tillfälligt höja microstödet till 10 000 kr under valåret
2018.
14.5.1 Centerpartiet i första hand ska använda sig av lokalt producerade, svenska eller i andra
hand miljömässigt och mänskligt hållbart producerade varor i vår kampanjverksamhet.
Partistyrelsens yttrande:
Microstödet, kretsarnas möjlighet att enkelt och snabbt ansöka om som mest 3 000 kronor till
utåtriktade aktiviteter, är mycket uppskattat. Många kretsar använder sig av det idag och kan
därmed genomföra till exempel kampanjer, medlemsrekrytering och medlemsvård.
Partistyrelsen har ännu inte diskuterat valbudget för 2018. I samband med de diskussionerna
får möjligheten till ett höjt microstöd prövas. Ett microstöd om 10 000 kronor skulle innebära
att närmare tre miljoner kronor behöver frigöras i budgeten. Detta måste värderas mot andra
angelägna satsningar.
Riksorganisationen arbetar medvetet och kontinuerligt för att de profilprodukter som erbjuds
ska vara miljömässigt hållbara. De senaste åren har följande målsättningar varit vägledande:
•
•
•
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materialet ska till minst 90 procent komma från leverantörer som är miljöcertifierade
eller motsvarande.
profilprodukterna ska bestå av miljövänliga material eller av material som är
återvunnit när detta är möjligt.
minst 50 procent av profilprodukterna vara miljödeklarerade eller motsvarande.
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I samband med inköp och upphandlingar ställs krav på leverantörerna i enlighet med målen
ovan. Riksorganisationen efterfrågar alltid intyg om miljöcertifiering, miljöpolicy eller
motsvarande och arbetar för en hållbar utveckling genom att ta med miljö- och
klimataspekterna i alla upphandlingar. Svenska produkter väljs då det finns att tillgå till ett
rimligt pris. Riksorganisationen försöker även finna produkter som inte är tillverkade av plast,
men utbudet av till exempel träalternativ är idag mycket begränsat. Denna strävan kommer att
fortsätta, på samma sätt som vi utåt i organisationen visar vad produkterna innehåller och var
de är producerade. Ett praktiskt konkret exempel kring svenskproducerat är vår uppmaning att
i samband med pendlarkampanjer undvika importerad frukt som till exempel bananer och
istället bjuda på svenskodlade äpplen.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
14.4
14.5

Samarbeten och valfrågor – motion 14.6, 14.7 och 14.8
Motionären föreslår att:
14.6.1 Ge Partistyrelsen i uppdrag att utveckla ett mer omfattande och återkommande
samarbete med centerpartierna i Norden i syfte att såväl stärka partisamarbetet och fördjupa
det nordiska samarbetet.
14.6.2 Ge Partistyrelsen i uppdrag att utveckla ett närmare samarbete med de gröna
centerpartierna runt Östersjön.
14.6.3 Uppmana partiet på distriktsnivå att utveckla utbytet och kontakterna med
systerpartierna i de nordiska grannländerna.
14.6.4 Uppdra åt partistyrelsen att medverka till att uppta och utveckla samarbetet även med
de agrardemokratiska partierna i övriga Europa.
14.7.1 Centerpartiet går till val med ett eget valmanifest i kommunval, landstingsval och
riksdagsval.
14.7.2 Centerpartiet går till val som självständigt parti i kommunval, landstingsval och
riksdagsval.
14.8.1 Centerpartiet inte ställer upp som nomineringsgrupp fr o m kyrkovalet 2021.
14.8.2 Centerpartiets organisatoriskt och ekonomiskt stöttar de medlemmar som vill forma en
centerpolitisk nomineringsgrupp inför kyrkovalet.
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Partistyrelsens yttrande:
Motion 14.6 vill se ett ökat samarbete mellan nordens centerpartier både på distriktsnivå och
på nationell nivå. Partistyrelsen instämmer med motionären när det gäller att samarbete med
systerpartier i olika länder är viktigt, och i uppmaningen till distrikten att utveckla kontakterna
med systerpartierna i de nordiska grannländerna. Det handlar såväl om att öka förståelsen och
kunskapen om andra partier och var de står i olika politiska frågor som att låta oss inspireras i
vår egen politiska utveckling.
Motionären för fram tankar om ytterligare satsningar gällande samarbeten och utbyten.
Redan idag pågår ett utbyte på nationell nivå. Partierna besöker varandras stämmor men har
även andra gemensamma möten, där man framför allt delat med sig av varandras
kampanjmetoder, organisationsarbete samt även politiska frågor.
De senaste åren har utbytet mellan de nordiska centerpartierna fortsatt på ett relativt frekvent
sätt. Delegationer från partierna har besökt varandra och erfarenhetsutbyten har skett i olika
frågor. Därtill har samarbeten skett inom ramen för Nordiska rådet, Europaparlamentet,
ALDE och Liberal International.
För att få genomslag för vår politik måste vi vara verksamma i de strukturer och
organisationer som medger inflytande när framtidens frågor formas och beslutas, så som de
samarbetsorgan där Centerpartiet idag är representerat ger inflytande.
Motion 14.7 föreslår att Centerpartiet ska gå fram med eget valmanifest i kommande val.
Sverige behöver ett ännu starkare centerparti. För att vara en ledande politisk kraft behöver
Centerpartiet bli ännu bättre på ett antal områden. Partistämmans diskussioner och beslut
kring de fyra programmen är viktiga steg i Centerpartiets utveckling.
Grunden för att ta sig an de politiska utmaningarna är vårt förhållningssätt till politiken.
Ansvarstagande och handlingskraft. Pragmatism med fokus på konkreta resultat. Jordnära,
pålitligt och äkta. Tydliga värderingar men kompromisser när det krävs. Den finns ett behov
av ett nytt ledarskap i Sverige som tar ansvar och står upp för tydliga principer, även när det
är obekvämt och när det svårt. Vare sig den vilsna vänstern eller den aggressiva nationalismen
har lösningar på framtidens problem. Det behövs en förnyad allians med ett tydligt ledarskap
som kan ge hopp och framtidstro. Centerpartiet ska steg för steg utveckla ett sådant ledarskap
och forma en ny reformagenda för Sverige. Men nyckeln till regeringsmakten går via ett
utvecklat och förnyat allianssamarbete.
I vårt strategiska dokument Agenda 2025 har vi satt upp mål för 2018: Centerpartiet ska nå en
så klar framgång i riksdagsvalet 2018 att det ger Centerpartiet en större roll i svensk politik.
Det gäller såväl våra möjligheter att sätta agendan för den politiska debatten, påverka besluten
i riksdagen och en stark position i en kommande ny regering. Målsättningen innefattar även
Alliansen; Vi vill tillsammans med de andra allianspartierna få ett tydligt mandat för en ny
alliansregering, baserat på en ny reformagenda för Sverige.
Motion 14.8 tar upp kyrkovalet. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i
Svenska kyrkan och partiet har därför tidigare valt att ställa upp i kyrkovalet under
partibeteckning, dvs. som ”Centerpartiet”. I årets kyrkoval var Centerpartiet den näst största
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nomineringsgruppen med drygt 3000 kandidater. Det innebär att mer än tio procent av
medlemskåren kandiderar i kyrkovalet. Engagemanget är stort!
För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka
grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors
lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är
några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet
under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som
våra kandidater utgår från. Enligt Centerpartiets arbetsordning beslutar Partistyrelsen om
Centerpartiets deltagande som nomineringsgrupp vid val till kyrkomöte, och det är ur den
aspekten inte en fråga för partistämman.

Partistämman beslutade att bifalla följande motion:
14.6.3

att uppmana partiet på distriktsnivå att utveckla utbytet och kontakterna med
systerpartierna i de nordiska grannländerna

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
14.6.1
14.6.2
14.6.4

Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
14.7
14.8

Stadgerelaterade motioner – motion 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13 och
14.14
Motionären föreslår att:
14.9.1 Efter valet 2018 läggs alla grenar ihop till ett och samma Centerparti.
14.10.1 Partistämman flyttas till en för de gröna näringarna lämplig tid under året.
14.11.1 Centerpartiet i fortsättningen lägger partistämman under tidsperioden
t.o.m. mars, så fler medlemmar har möjlighet att deltaga.
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14.12.1 Centerpartiets stämma säger ja till ett nytt mångfaldsförbund där det nya förbundet
erhåller samma rättigheter och skyldigheter som partiets andra syskonorganisationer.
14.12.2 Centerpartiets nya partistyrelse får i uppdrag att bilda ett nytt mångfaldsförbund med
omedelbar verkan.
14.12.3 Centerpartiet garanterar mångfaldsprojektet kontinuitet fram till valet 2022.
14.13.1 Centerpartiet endast ska bedöma personer med minst tre års arbetslivs erfarenhet, i
roll exkluderande partiarbete och lobbyist verksamhet, som valbara till heltidsarvoderande
politiska uppdrag.
14.14.1 Distriktsstämman skickar vidare motionen till partistämman [att möjligheten för
avdelningarna att föra egna medlemsregister och ha egen medlemsavgift återinförs].
Partistyrelsens yttrande:
Ett antal motioner har direkt anknytning till Centerpartiets stadgar eller arbetsordning. Bägge
dessa dokument är uppe för diskussion och beslut på årets partistämma. De förslag till stadgar
och arbetsordning som Partistyrelsen förelägger partistämman har arbetats fram under drygt
ett år, med flera möjligheter för enskilda medlemmar, kretsar och distrikt att lämna
synpunkter under den pågående processen. Förslaget till stadgar och arbetsordning är väl
genomarbetat och Partistyrelsen utgår från det liggande förslaget när motionernas nu
behandlas.
Motion 14.9 tar upp frågan om syskonorganisationerna. Centerrörelsen består av Centerpartiet
samt syskonorganisationerna Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och
Centerstudenter. De tre sistnämnda är alla fristående juridiska personer med egna, av
respektive förbund fastställda stadgar. Centerpartiet ska inte bestämma hur
syskonorganisationerna väljer att organisera sig. Samtidigt är det viktigt att påpeka att alla
medlemmar i centerrörelsen har samma demokratiska rättigheter. Medlemsrättigheterna utgår
från den krets där medlemmen är folkbokförd om medlemmen inte själv valt något annat. I de
allmänna valen är det Centerpartiet som ställer upp, och inte någon av
syskonorganisationerna. Därmed har partiet också ett särskilt ansvar för att samla alla
medlemmar till en bra och sammanhållen valkampanj, oavsett vilken del av Centerrörelsen
som individen valt att engagera sig i.
Motionerna 14.10 och 14.11 har båda förslag om förändrat dit för genomförande av
partistämman. Inför 2015 års stämma genomfördes en särskild utredning om stämmans form
och storlek. Där var tidpunkten för stämman en av frågeställningarna som diskuterades och 83
procent av de svarande ansåg att den ordning som gäller idag, det vill säga stämma före den
sista september är bra. Partistyrelsen föreslår ingen förändring i de stadgar som partistämman
i år ska besluta om.
Motion 14.12 tar upp behovet av ett mångfaldsförbund. Frågan om ökad mångfald inom
Centerpartiet är mycket viktig. Partistyrelsen har tagit initiativ till ett mångfaldsprojekt för att
råda bot på den situation vi såg rådde efter valet 2014. En analys visade att allt för få
medlemmar i Centerpartiet hade en annan bakgrund än den traditionella centerbakgrunden.
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Detta leder i sin tur till att en brist gällande mångfald på våra valsedlar och bland våra
kandidater. I grund och botten är detta en demokratifråga där stora grupper i vårt samhälle
ställs utanför möjligheten att påverka politikens prioriteringar, utformning och
kommunikation. Efter valet 2014 var Centerpartiet det parti som var sämst på mångfald vad
gäller representation i partiets ledande positioner, kommun, landsting och riksdag.
Mångfaldsprojektet har arbetat med pilotverksamhet, utbildning och individuell stöttning.
Detta arbete har förutsättningar att ge resultat och leda till ökat mångfald inom Centerpartiet. I
Agenda 2025 har organisationen gemensamt satt upp mål för arbetet och höstens
nomineringsstämmor är ett första tillfälle att skapa förutsättningar för måluppfyllelse.
Parallellt med mångfaldsprojektet har ett mångfaldsnätverk startat. Nätverket är dock inte
knutet till projektet utan har kommit till på medlemmars initiativ. Nätverket har tidigare via
skrivelser till Partistyrelsen fört fram förslag om att bilda ett fristående mångfaldsförbund.
Partistyrelsen har avvisat detta, eftersom vi ser stora risker med att ett sådant förfarande skulle
innebära att frågan om mångfald endast blir en angelägenhet för förbundets medlemmar.
Partistyrelsen vill tvärt emot framhålla vikten av att frågan om mångfald är en angelägenhet
för hela centerrörelsen, för varje enskild krets och distrikt att ta sig an.
Motion 14.13 resonerar kring kriterier för att vara valbar inom Centerpartiet. Det finns en rad
aspekter att ta hänsyn till när valsedlar ska fastställas och förtroendeuppdrag fördelas. I
partiets arbetsordning uttrycks detta enligt följande: ”Vid samtliga val ska jämlikhet,
jämställdhet och mångfald vara ledord. Det gäller både vid fördelning av interna uppdrag
(styrelser, ombud, valberedningar, nomineringskommittéer etcetera) och vid beslut om
valsedlar till allmänna val och fördelning av externa förtroendeuppdrag. Centerpartiet ska på
alla nivåer ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som
tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som
engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att beakta när valsedlar utformas
och val förrättas.”
Att exkludera alla medlemmar som inte har minst tre års arbetslivserfarenhet som valbara till
heltidsuppdrag är helt fel väg att gå. Erfarenheter kan skaffas på många olika sätt. Yrkeslivet
är ett sådan, men till exempel ideellt arbete i föreningsliv och studier är andra värdefulla
erfarenhetskällor. Om en krets eller ett distrikt själva vill föra in en klausul om
yrkeslivserfarenhet i sina nomineringsregler står det dem fritt, men Partistyrelsen är inte
beredd att skriva in detta i partiets arbetsordning och på så sätt bli obligatoriskt vid samtliga
nomineringar.
Motion 14.14 önskar att möjligheten att föra lokala medlemsregister ska införas. Enligt
svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap., § 2-3) är information om medlemskap i ett
politiskt parti skyddad. Politiska åsikter är känsliga uppgifter vilket är förbjudet att behandla.
Att Centerpartiet ändå kan göra det beror på att det finns ett undantag för ideella
organisationer som politiska partier, men regelverket är ändå mycket strängt. Sedan några
sköts vårt medlemsregister centralt. Varje krets kommer via Centerpartiets intranät åt
relevanta uppgifter om sina medlemmar som behövs för att bedriva verksamheten.
Partistyrelsen vill inte ändra på den ordningen.
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Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla som lag i Sverige
och ersätta dagens svenska personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär än strängare krav på
registerhanteringen. Förordningen kommer att innebära den största förändringen för företag
och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Att införa
lokal medlemsavgift är inte aktuellt. Den som är medlem i Centerpartiet har samma rättigheter
inom hela organisationen oberoende av var i landet medlemen bor.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
14.9
14.10
14.11

Partistämmanbeslutade att avslå följande motioner:
14.12
14.13
14.14

Kommunikationsfrågor – motion 14.15, 14.16, 14.17, 14.18 och 14.19
Motionären föreslår att:
14.15.1 Personal inom partiet utbildas i att skriva lättläst.
14.15.2 Utbildningspaket om tillgänglighet tas fram för styrelser och personal.
14.15.3 Partiet aktivt arbetar för att starta funktionshindersnätverk på alla nivåer.
14.15.4 Lättläst material om partiet tas fram och ständigt uppdateras.
14.15.5 Partiets hemsida ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.
14.15.6 Se över vilken teknik partiet kan erbjuda för att göra det mer tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning att kunna delta i det politiska arbetet.
14.15.7 Tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till hur centerpartiet kan bli mer
tillgängligt.
14.16.1 Ge Partistyrelsen i uppdrag att skapa en rikstäckande arena för diskussion, reportage,
nyheter och erfarenhetsutbyte i form av en kontinuerligt uppdaterad webbtidning.
14.16.2 Webbtidningen ska kombineras med en (prenumererad) endagarstidning, alternativt
en (prenumererad) månadstidskrift.
9
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14.17.1 Centerpartiets distriktsstyrelse utvecklar NÄRhetsbegreppet.
14.18.1 RO i god tid innan valet ska vidta åtgärder i motionens syfte [Centerpartiet måste
möta SD på deras egen planhalva, dvs. på nätet. RO ska bemanna med folk som skapar
identiteter på nätet, som kan gå i svaromål i grupper och på platser som underblåser rasism,
främlingsfientlighet och sprider osanningar].
14.19.1 Ta tillbaka fyrklövern i Centerpartiets varumärkesprogram så den finns med i
valrörelsen 2018.
Partistyrelsens yttrande:
Motion 14.15 föreslår ett antal åtgärder i syfte att göra Centerpartiet mer tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning. Delaktighet och möjlighet att påverka förutsätter att man
rent fysiskt kan delta i möten och andra arrangemang, men även att underlag och förslag görs
tillgängliga på ett sådant sätt att alla kan förstå och ta till sig informationen.
Partistyrelsen ställer sig till fullo bakom motionens syfte och konstaterar att vissa delar redan
är på gång eller påbörjats. Ett arbete för att förenkla partiets skriftliga kommunikation gjordes
hösten 2016 och resulterade i ett utbildningsupplägg med namnet Att skriva närodlat.
Grundläggande information om Centerpartiet och vårt idéprogram finns skrivet på lättläst
svenska idag. Ett arbete görs under 2017 för att löpande publicera lättläst material på partiets
webbplats. Arbetet med att göra Centerpartiets information och verksamhet tillgängligt för
alla behöver ständigt pågå. För kretsar och distrikt kan val av lokal för olika typer av möten
och aktiviteter vara avgörande för om verksamheten ska vara tillgänglig för alla.
Motion 14.16 föreslår en rikstäckande arena för diskussion, reportage, nyheter och
erfarenhetsutbyte i form av en kontinuerligt uppdaterad webbtidning. Detta är sådant som
redan idag på olika sätt ingår i Centerpartiets interna kommunikation.
I november 2016 lanserades Centerpartiets nya digitala mötesplats Connect. Där finns
nyheter, debattforum, digital version av Tidningen C samt stor möjlighet till erfarenhetsutbyte
och diskussion i olika typer av grupper och forum.
Partistyrelsen ser positivt på intresset för nyheter och erfarenhetsutbyte inom rörelsen och har
också gjort stora satsningar för att främja detta. Förutom ett helt nytt intranät och nya lokala
sajter har Tidningen C gjorts om och ökat utgivningsfrekvensen från fyra till fem nummer per
år. Därtill pågår ett arbete med att förbättra de interna nyhetsbrev som organisationen skickar
till medlemmarna lokalt, regionalt och nationellt.
Vi står inför ett valår där Centerpartiet har stora möjligheter att nå nya och större
väljargrupper och behöver därför lägga tonvikten på extern kommunikation. En ny intern
webbtidning och en intern papperstidning skulle kräva stora personella och ekonomiska
resurser. Partistyrelsen ser inte att en ny kostsam interntidningssatsning är rätt väg att gå. De
nya verktyg som redan tagits fram behöver användas och vidareutvecklas till sin fulla
potential. Utöver det bör satsningar på utåtriktade aktiviteter i syfte att vinna väljare i
kommande val 2018 och 2019 prioriteras framför ytterligare interna satsningar.
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I motion 14.17 förs fram önskemål om att partiet i kommunikationen använder fler ord med
förstavelsen NÄR-. Partistyrelsen välkomnar att konceptet Närodlad politik mottagits positivt
av organisationen och ser precis som motionären att närhetsaspekten går att tillämpa på
många områden. I linje med just idén om närodlad politik lämnar vi öppet för enskilda
centerpartister att hitta sina favoritord för att övertyga väljarna om vår politik.
Motion 14.18 lyfter en viktig fråga om information och medier kopplat till en fungerande
demokrati. När medierna decentraliserats så att alla kan producera, distribuera och ta del av
innehåll så förändras vår mediekonsumtion. Tiden är förbi då alla såg på samma tv-program
och läste samma dagstidning. Det finns som alltid både för- och nackdelar med den
utvecklingen och en av baksidorna som motionären tar upp är fenomenet där vi enbart tar del
av innehåll på nätet som bekräftar din egen världsbild och efterlyser åtgärder från
Centerpartiet för att motarbeta detta fenomen.
Partistyrelsen anser att motionären beskriver ett bekymmersamt problem, men konstaterar
samtidigt att vi når fram allt bättre med vårt kommunikationsarbete även på internet, bland
annat genom att hålla en hög servicenivå när det gäller att besvara frågor och kritik. Det finns
ingen enkel lösning på hur man bemöter främlingsfientlighet på nätet och det är inte bara en
aktörs ansvar. Vi har som medlemmar i en liberal samhällsrörelse alla ett ansvar att ta
diskussionen sakligt och respektfullt, men med tydliga värderingar.
I motion 14.19 påstås att ”Centerpartiet i sin nya profil tagit bort fyrklövern”. Partistyrelsen
konstaterar att det helt enkelt inte stämmer. Klövern har visserligen använts av partiet i många
decennier men sättet den har använts på har varierat under åren. Under den rapsgula perioden
på 90-talet var den i praktiken borta ur vår grafiska profil, men klövern återkom i början av
00-talet i den illustrerade version som finns idag. Efter valet 2014 beslutade Partistyrelsen att
revidera partiets grafiska profil för att fortsätta med Närodlad politik. Fyrklövern är inte en
del av logotypen, men är och förblir en viktig symbol för Centerpartiet. Den är bland annat
vår symbol i sociala medier, den återfinns på profilprodukter och den används för utmärkelser
och diplom.

Partistämman beslutade att bifalla följande motioner:
14.15.5 Att säkerställa att Centerpartiets webbplats är tillgänglig för personer med olika
funktionsvariationer.
14.15.6 Att se över vilken teknik partiet kan erbjuda för att göra det mer tillgängligt för
personer med funktionsvariationer att kunna delta i det politiska arbetet.

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade:
14.15.1
14.15.2
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14.15.3
14.15.4
14.15.7
14.17
14.18
14.19

Partistämman beslutade att avslå följande motion:
14.16
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