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CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1 - 16.13 

16.1  Att centerstämman beslutar se till att alla motionärer får svar på sina motioner. 

16.2  Att Centerns idéprogram bör revideras en gång per mandatperiod. 

16.3  Att partistämman ger partistyrelse i uppdrag att förutom sina andra målsättningar 

inför valet, formulera en målsättning och vidta åtgärder så att Centerpartiet i valet 

2014 får minst lika många röster till Riksdagen som till kommunfullmäktige i varje 

kommun.  

16.4  Att i varje fall Stockholmscentern skall företa en grundlig omprövning av hur 

Centerpartiets självbild och framtida verksamhet skall förhålla sig till varandra. 

16.5  Att Centerpartiet skall agera målmedvetet och kraftfullt för att föra över både 

partiarbetet internt och i stort mot det politiska mittfältet och göra det med särskild 

inriktning på här aktualiserade och synnerliga allvarliga samhällsproblem. 

16.6  Att uppdra åt partistyrelsen att snarast ta initiativ till att skapa en väl fungerande 

och rikstäckande arena för diskussion, reportage, nyheter och erfarenhetsutbyte. 

16.7.1 Att Centerpartiet ska arbeta för att höja kunskapen om lagar hos alla som har 

politiska uppdrag,  

16.7.2  Att Centerpartiet arbetar för att höja kunskapen om politikers roll i demokratiska 

processen hos alla som har politiska uppdrag,  

16.7.3  Att Centerpartiet arbetar för att stärka den enskilda människans rättigheter, samt  

16.7.4  Att Centerpartiet har spetskompetens i God ekonomisk hushållning. 

16.8.1  Att vi Centerpartister ska arbeta för att ha kompetent personal, tjänstemän, som vet 

att följa lagen, samt  

16.8.2  Att Centerpartiet utbildar politiker i svensk lagstiftning. 

16.9.1  Att Centerpartiet bör inrätta ett råd eller motsvarande för högre utbildning och 

forskning, samt  

16.9.2 Att Centerpartiet genomför organisatoriska förändringar för att på bästa sätt ta 

tillvara på den sakkunskap som finns bland partiets medlemmar. 
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16.10  Att Centerpartiet tar initiativ till en öppen debatt och en nationell 

folkbildningsinsats om en gemensam värdegrund för oss som bor och verkar i 

Sverige.  

16.11.1  Att Centerpartiet skapar ett forum och en form för ledarskapsutveckling,  

16.11.2  Att Centerpartiet i samband med Kommundagar och stämmor arrangerar 

ledarutvecklingsprogram för minst en medlem med ledarpotential per Krets, samt  

16.11.3  Att Centerpartiet avsätter minst 30 Msek till en fond, och en därtill knuten styrelse, 

med uppdraget att löpande jobba med ledarförsörjningsfrågor.  

16.12  Att det inom C görs en samlad bedömning om hur vi ska presentera oss själva på 

ett så miljövänligt och enkelt sätt som når så många som möjligt. 

16.13  Att samarbetet och utbytet mellan de gröna centerpartierna i Norden och Europa 

ska utvecklas och fördjupas. 

Motionsyttrande:  

Till årets partistämma har det inkommit över 500 motioner, vilket vittnar om ett stort 

engagemang i Centerrörelsen. Motion 16.1 påtalar vikten av återkoppling till varje motionär med 

besked om stämmans beslut, något som Centerpartiet finner fullt rimligt. 

Centerpartiets första idéprogram publicerades 1912 och därefter har elva idéprogram skrivits 

varav det senaste - En hållbar framtid - antogs av Framtidsstämman i mars 2013. Hållbara idéer 

ska bära över tid och Centerpartiet bör fortsätta i den tradition som innebär revision av 

idéprogram ca vart 10:e år. Däremellan lägger partistämmorna fast riktlinjerna för sakpolitiken 

vilket gör att den politiska idéutvecklingen ständigt fortskrider.  

Motion 16.3 pekar på skillnader i röstetal för Centerpartiet i kommunala val jämfört med 

riksdagsvalet. Helt klart visar dessa siffror att Centerpartiet har en stor potential att växa. Efter 

valet 2010 genomfördes en bred och djup analys av Centerpartiets arbete under mandatperioden, 

valresultatet och valrörelsen. Baserat på analysen har partistyrelsen utarbetat en strategi för 

Centerpartiets långsiktiga utveckling vad gäller politik, kommunikation och organisation. 

Planen - som bär namnet Framtidsagenda 2020 - antogs av Centerpartiets förtroenderåd i april 

2012. Framtidsagenda 2020 beskriver bl.a. hur medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda och 

andra aktiva systematiskt och målmedvetet ska arbeta tillsammans för värderingar som frihet, 

hållbarhet och trygghet.  
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Framtidsagenda 2020 stakar ut kursen för ett framtidsinriktat, öppet Centerparti som har en 

ledande roll i svensk politik. Framtidsagendan innehåller också mål för den långsiktiga 

utvecklingen av Centerpartiet, mål som hela organisationen - medlemmar, avdelningar, kretsar, 

distrikt och riksorganisation - tillsammans kan arbeta för att uppfylla. Framtidsagendan 

innehåller också en övergripande inriktning för hur vi i Centerrörelsen ska arbeta tillsammans 

med alla de människor som inte är medlemmar men som har idéer, initiativförmåga och 

förväntningar på Centerpartiet.  

I framtidsagendan sätts ett antal mål inför valåret 2014. Mål som berör vårt gemensamma 

valarbete inför valet till EU-parlamentet, till riksdagen, till landsting och regioner samt till 

kommunerna. Genom att arbeta tillsammans för att uppfylla dessa mål kommer Centerpartiet att 

bli starkare, lokalt, regional, nationellt och på Europeisk nivå.  

Följande delmål har fastställts av förtroenderådet med målsättningen att Centerpartiet ska 

kunna växa i alla val 2014: 

· Stärka kärnan i vår väljarbas. Centerpartiet tappade mark i valet 2010 i många traditionellt 

starka centerområden. Fortfarande är dock väljarstödet klart högst på landsbygden och i Sveriges 

småorter. År 2014 är det dags att på allvar stärka Centerpartiets kärna. 

· Fortsätta framgången i nya områden. I de fem riksdagsvalkretsarna i storstadslänen (inklusive 

Uppsala) hade Centerpartiet i valet 2002 drygt 43 000 röster. I valet 2010 hade detta ökat till över 

110 000 röster, en ökning med över 67 000 röster. Det är angeläget att bygga vidare på denna 

framgång. 

· Öka inbrytningen i nya väljargrupper. Centerpartiet gjorde i valen 2006 och 2010 inbrytningar 

i flera väljargrupper där vi tidigare varit relativt svaga t ex akademiker och andra 

tjänstemannagrupper. Vi behöver öka denna inbrytning. 

· Stärka Centerpartiet på lokal och regional nivå. Centerpartiet är på många håll ett mycket 

starkt parti lokalt och regionalt. I mer än 130 kommuner har Centerpartiet över tio procent i 

kommunvalet, och i nära 50 kommuner har Centerpartiet över 20 procent av rösterna. Det är 

viktigt att 2014 både stärka Centerpartiets lokala valresultat ytterligare och att stärka sambandet 

mellan att rösta på Centerpartiet i samtliga val.  
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· Återvinna mandatlösa valkretsar. Idag saknar Centerpartiet representation i riksdagen i åtta av 

29 riksdagsvalkretsar. Det är angeläget att vi i riksdagsvalet 2014 blir representerade i fler 

riksdagsvalkretsar. 

Genom slutsatser ur valanalysen från 2010-års val har strategin för framtidens utarbetats 

samtidigt som mål för 2014-års val tagits fram. Om Centerrörelsen tillsammans arbetar med 

dessa mål kommer Centerpartiet att växa på samtliga nivåer. Arbetet med att implementera och 

genomföra Framtidsagenda 2020 är i full gång och Centerpartiet menar att den strategin bör 

ligga fast.  

Motionerna 16.4 och 16.5 diskuterar Centerpartiets historia, självbild och framtida verksamhet. I 

Centerparitets idéprogram från mars 2013 finns även vår historiska utveckling beskriven: Våra 

rötter i landsbygdsbefolkningens och de självägande böndernas månghundraåriga kamp för 

frihet och rättvisa i Sverige till fram till det moderna värdringsstyrda parti Centerpartiet är idag. 

Det är baserat på denna beskrivning som vi formar vår självbild.  

Baserat på idéprogrammet utformas sakpolitiken med partistämmans beslut som grund. Vår 

politik formas av folkrörelsen och tar sin utgångspunkt i de utmaningar, problem och 

möjligheter som finns i människors vardag.  

Motion 16.6 lyfter frågan om vikten av diskussion och idéutbyte inom Centerrörelsen och föreslår 

att partistyrelsen ges i uppdrag att skapa en rikstäckande arena för diskussion, reportage, nyheter 

och erfarenhetsutbyte. 

Centerpartiet delar synen på vikten av idédebatt och politisk utveckling. I 2010-års valanalys 

lyftes Centerpartiets egenskaper som ett värderingsstyrt parti som svarar på de utmaningar som 

finns i hela landet såväl i städer som på landsbygd fram. I detta ligger bl.a. en stor utmaning för 

kretsar och distrikt att utforma verksamhet och aktiviteter som svara upp mot människors 

önskan att påverka och utforma politiken. I valanalysen påtalades vikten av att Centerpartiet i än 

högre grad kan erbjuda lokala mötesplatser och arenor för politisk debatt och diskussion i hela 

landet. Centerpartiet har en historia i att vara en plats för idéutveckling, folkopinion och 

påverkan. Det är viktigt att skapa en bredare och mer politiskt engagerad medlemskår genom 

verkningsfulla politiska mötesplatser, fysiskt och virtuellt för delaktighet och påverkan. 

Teknikutvecklingen ger redan idag stora möjligheter att delta i idédebatter. På Centerrörelsens 

intranät Centralen finns diskussionsgrupper och på externa plattformar, som t.ex. Facebook finns 

ett flertal grupper för debatt och diskussion. Låt oss fortsätta använda och utveckla dessa. Att 
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starta en intern papperstidning för debatt skulle kräva stora resurser som kan användas på bättre 

sätt t.ex. i det kommande valarbetet.   

Motionerna 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 och 16.11 tar ur olika aspekter upp folkbildnings- och 

kunskapsfrågor. Motionerna 16.7 och 16.8 påtalar vikten av kunskap hos alla förtroendevalda. 

Här har kommuner och landsting ett stort ansvar när det gäller att ge nya förtroendevalda en 

god introduktion till sitt uppdrag. Genom bl.a. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

erbjuds också en rad utbildningar som svarar gentemot motionärens förslag. För ett antal 

målgrupper bland våra egna förtroendevalda erbjuder Centerpartiets kommunala sektion 

utbildningar, seminarier och samlingar.  

Kretsar och distrikt kan i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bidra till att stärka 

allmänhetens kunskap om politikens villkor och de demokratiska processerna genom att 

arrangera s.k. ”politikerskolor”. ”Nyfiken på politik” är en studiecirkel som bl.a. tar upp 

grundläggande kunskap om vårt demokratiska system, hur beslut fattas och rollen som 

förtroendevald.  

Centerpartiets stadgar och arbetsordning ger stora möjligheter för medlemmar som vill engagera 

sig att göra det i de former som man anser är bäst för ändamålet. Den minst byråkratiska formen 

är nätverk, vilka kan bilas lokalt, regionalt eller nationellt och under senare år har t.ex. 

Centerpartiets nationella landsbygdsnätverk växt fram som ett forum för idéutbyte och påverkan.  

Motion 16.10 föreslår att Centerpartiet ska ta initiativ till en öppen debatt och en nationell 

folkbildningsinsats om gemensam värdegrund för alla som bor och verkar i Sverige. Motionen 

tar upp många viktiga frågor om bl.a. främlingsfientlighet och rasism i ett mångkulturellt 

samhälle och pekar på vikten av kunskap om olika traditioner och samtal med varandra.  

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där man kan få ett jobb eller starta ett företag, 

utifrån den erfarenhet och kompetens man har med sig i bagaget. Ett land där man blir 

accepterad för den man är och där man känner ett ansvar för att tillsammans skapa ett bra och 

inkluderande samhälle runt omkring sig. Vi ser människor som kommer till Sverige som en 

resurs, vars kompetens tas tillvara samtidigt som utanförskapet och bidragsberoendet bryts. 

Fakta visar att det snarare är integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har bidragit till de 

integrationsproblem vi brottas med idag. 

I Centerpartiet ser vi varje människa som en tillgång och en möjlighet. Vi tror på människors 

inneboende kraft och vilja att bidra, oavsett vart man är född. Alla ska ges möjlighet att bli 

självförsörjande och bidra till statskassan. Tillsammans bygger vi upp det nya Sverige. Den enda 



Centerpartiets partistämma 2013 
Slutprotokoll – Organisationsfrågor  
 
 

7 
 

vägen framåt för att skapa en väl fungerande integration är att möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter gäller lika för alla. Till exempel ska alla ha samma möjligheter till jobb, bostad, 

utbildning, kapital, och företagande. 

Centerpartiet vill att Sverige även fortsatt ska präglas av tolerans, öppenhet, och ett välkomnande 

av allas våra likheter och olikheter. Vi ser olikheter som en fördel att lära oss mer och ge oss 

kunskaper som stärker vår konkurrenskraft. Vi ser inte att en nationell folkbildningsinsats kring 

en gemensam värdegrund är en fråga som Centerpartiet bör initiera och driva. 

Ledarskapsfrågor är något som Centerpartiet arbetat med mycket de senaste åren. På lokal nivå 

finns färdiga utbildningskoncept i form av basutbildningen ”organisation och ledarskap”. 

Nationellt har bl.a. kommunala sektionen arbetat med ledarskapsfrågor i sina utbildningar och 

tillsammans med distriktsordförandekåren har olika ledarskapsutbildningar genomförts. I maj 

2013 startade Centerpartiets stora ledarskapssatsning, ”Ledare 2020”, där närmare 150 personer 

nu deltar i ett ledarskapsprogram som avslutas först våren 2014.  

Valåret 2014 kommer mycket material att produceras. Motion 16.12 tar upp en viktig aspekt i 

sammanhanget - reklam som ingen läser och som därmed enbart bidrar till resursslöseri. 

Centerpartiet har sedan flera val tillbaka arbetat med målgruppsanalyser för att öka 

träffsäkerheten i våra utskick. Till valet 2014 har detta arbetet uppdaterats och genom att ta del 

av detta kan Centerrörelsen undvika att dela reklam och broschyrer som inte når fram till 

mottagaren.  

Centerpartiets Riksorganisation är miljöcertifierat som ett steg i arbetet med att minska 

verksamhetens negativa miljöpåverkan. Detta innebär att RO aktivt arbetar för att 

verksamhetens belastning på miljön ska vara så låg som möjligt. Av denna anledning köper vi i 

första hand in såväl tjänster som produkter och leveranser från företag som är miljöcertifierade 

eller motsvarande (t.ex. har miljöledningssystem, uttalad miljöpolicy, aktivt arbetar för att 

minska sin miljöpåverkan eller vars produkter ör miljömärkta). 

Genom att tillämpa målgruppsanalysens slutsatser och efterleva de mål som satts upp i och med 

miljöcertifieringen kan vi uppnå det som motion 16.12 föreslår.  

Slutligen motion 16.13 som diskuterar Centerpartiet samarbete med andra partiet. Centerpartiet 

har sedan ett antal år tillbaka valt att vidga sitt internationella nätverk, genom att bl.a. vara 

medlem av Liberala Internationalen och det Europeiska Liberala och Demokratiska Partiet 

ALDE (tidigare ELDR). I EP-parlamentet tillhör Centerpartiets representanter ALDE-10 

gruppen, vilken är en viktig motvikt till socialistpartierna och de konservativa i EPP.  
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Det finns många ideologiska och politiska beröringspunkter med andra medlemspartier i LI och 

ALDE, bland annat ett engagemang för grön ekonomisk tillväxt, förnybar energi och mänskliga 

rättigheter. Genom LI och ALDE får Centerpartiet möjlighet att påverka global och europeisk 

politik som vi inte skulle få om vi inte hade detta samarbete.  

Samarbetet med Centerpartierna i Norden har varit viktigt genom flera årtionden och är det 

fortfarande. Det finns ingen motsättning mellan detta utbyte och Centerpartiets medlemskap i 

ALDE och LI. Av de nordiska centerpartierna har både Centerpartiet och finska Keskusta valt 

att vara medlemmar i ALDE och LI. Även andra partier vars ungdomsförbund deltagit i 

samarbetet i Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) som Svenska Folkpartiet i Finland 

och Framsoknarflokkurin i Island är medlemmar i LI. Polska PSL har valt att tillhöra EPP-

gruppen i EU-parlamentet, samma grupp som svenska moderaterna och kristdemokraterna.  

Centerpartiet anser att samarbetet inom ALDE och LI ska fortsätta, liksom det bilaterala 

samarbetet med andra partier som står oss nära, som Senterpartiet i Norge.  

Partistämman beslutade att bifall följande att-satser: 

16.1 att centerstämman beslutar se till att alla motionärer får svar på sina motioner. 

16.12 att det inom C görs en samlad bedömning om hur vi ska presentera oss själva på ett 

så miljövänligt och enkelt sätt som når så många som möjligt. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

16.2 

16.6 

16.10 

 

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade: 

16.3 

16.4 
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16.5 

16.7 

16.8 

16.9 

16.11 

16.13 

 

STADGAR, ARBETSORDNING OCH ANDRA STYRDOKUMENT - MOTION 16.14-16.25 

(För att ändra i stadgarna krävs beslut med 5/6-dels majoritet på en ordinarie partistämma, eller beslut 

med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie partistämmor. Ändring av arbetsordningen 

fastställs med enkel majoritet på ordinarie partistämma) 

16.14.1  Att stämman ger partistyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om ett 

minskat antal ombud på partistämmorna, samt 

16.14.2  Att formerna för partistämmorna även i övrigt moderniseras för att stärka 

medlemsdemokratin.  

16.15  Att Centerpartiet återgår till ordningen med årliga Centerstämmor.  

16.16 Att partistämman flyttas till perioden november - februari.  

16.17.1 Att avdelningarnas betydelse tas upp till diskussion,  

16.17.2  Att de avdelningar som finns får en plats i Centerpartiets organisation, samt  

16.17.3  Att nya avdelningar bildas för att föra ut Centerpartiets politik till nya väljare. 

16.18.1  Att i arbetsordningen Mom. 2 Medlemsavgift, Upptagning av medlemsavgift, 

stryka de tre första orden i stycket ”Grundregeln är att”, 

16.18.2  Att i arbetsordningen Mom. 2 Medlemsavgift, Upptagning av medlemsavgift, 

stryka andra stycket som börjar med ”Den krets och …” och avslutas med ”… 

påminnelse och uppföljning. 
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16.18.3  Att i arbetsordningen Mom. 2 Medlemsavgift, Fördelning av medlemsavgift, i 

första stycket stryka ”… förutom en avgift motsvarande självkostnad för central 

upptagning av medlemsavgiften som tillfaller riksorganisationen.”  

16.19.1  Att medlemslistor snarast distribueras till alla betalande medlemmar,  

16.19.2  Att syftet med medlemsförteckningen förklaras vid utskicket,  

16.19.3  Att styrelsen någon gång tar kontakt med avsidestagna men ändock politiskt 

medvetna medlemmar, samt  

16.19.4  Att detta görs kunnigt för alla Sveriges Centerpartistyrelser. 

16.20  Att Centerpartiet upphör med att ställa upp i kyrkovalet.  

16.21  Att Centerpartiets stadgar, eller tolkningen av dem ändras, så att det blir möjligt 

även för den som inte är partimedlem att kunna stå på Centerpartiets lista vid 

kyrkovalen, åtminstone på lokal nivå.  

16.22  Att införa ett delat partiledarkskap eller att förtydliga den förste vice ordförandens 

ledarroll där den bl.a. inte direkt kopplas till regeringsarbetet.  

16.23  Att han/hon som innehar ordförandeposten inte ska kunna samtidigt vara minister 

i en koalitionsregering om partiet inte har majoritet i koalitionen.  

16.24  Att Centerpartiet verkar för att ingen ska kunna väljas eller omväljas till ett 

politiskt styrande organ utan att ha deklarerat sina åsikter på de punkter 

vederbörande anser viktigast som målsättning för sin framtida verksamhet 

alternativt varit till förfogande för frågor vid stämmor. 

16.25.1  Att fullfölja stadgarnas och arbetsordningens intentioner genom att i valrörelsen 

inför EP-valet och kommun-region/landstings- och riksdagsval 2014 utveckla ett 

arbetssätt med direktkommunikation från riksorganisationen till kretsarna i 

genomförandet av valarbetet, samt 

16.25.2  Att i kommande revision av stadgarna och arbetsordningen tydliggöra kretsarnas 

roll som riksorganisationens direktkommunikations- och informationspart 
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Motionsyttrande:  

Centerpartiets partistämmor samlar idag 521 röstberättigade ombud. Därtill kommer också 

medlemmar, åhörare och personal. Våra stämmor är stora och ställer höga krav upplägg och 

genomförande. Beslut om nuvarande storleksramar för partistämman fattades av partistämman i 

Kalmar 2007 och trädde i kraft för första gången vid partistämman i Örebro 2009 sedan i Åre 

2011 och Upplands Väsby 2013.  

Partistämmans storlek ger många medlemmar möjlighet att delta och fatta beslut om 

Centerpartiets politik och framtid. Samtidigt ställer det stora krav på stämmornas upplägg för att 

ge ombud största möjlighet att delta, göra sin röst hörd och påverka partistämmans beslut. Att 

utveckla Centerpartiets partistämmor och dess demokratiska process är något som det hela tiden 

finns anledning att göra. De senaste årens tekniska utveckling ger också nya möjligheter till att 

utveckla de demokratiska processerna. 

I stadgarna står idag att partistämman ska genomföras udda år före september månads utgång. 

Tidpunkten för partistämman styrs bl.a. av hänsyn till när kretsar och distrikt enligt stadgarna 

genomför sina årsstämmor. Historiskt sätt genomfördes stämman tidigare i mitten av juni, vilket 

även det sammafaller med arbetstoppar i delar av de gröna näringarna.  

Partistämman beslutade att motionerna 16.14, 16.15 och 16.16 anses besvarade och att 

partistyrelsen får i uppdrag att utvärdera stämmornas form och storlek. De förslag och tankar 

som lyfts i motionerna tas med i denna utvärdering, vilken ska presenteras för nästa partistämma 

2015. 

Motion 16.17 tar upp avdelningarnas roll. 2007 fattade partistämman beslut om att ändra 

Centerpartiets stadgar och arbetsordning. Då togs avdelningarna bort som en obligatorisk nivå 

inom Centerpartiet, men det var fortsatt möjligt för de medlemmar som ville organisera sig i 

avdelningar att göra så. Partistämman i Åre genomförde en stadgerevision 2011. Då beslutades 

om ett förtydligande av regelverket för avdelningarna och det poängterades att det finns 

obligatoriska och frivilliga organisationsformer inom Centerpartiet.  

Att återgå till ett obligatorium med avdelningar är en åtgärd som skulle driva fram en intern 

administration som inte är önskvärd. Istället vill Centerpartiet uppmana de medlemmar samt 

kretsar som finner avdelningar och nätverk som bra former för sitt engagemang att utnyttja den 

möjlighet som stadgarna idag redan ger.  
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Motion 16.18 föreslår att arbetsordningen ändras så att Centerpartiet enbart tillämpa en central 

medlemsavgiftsupptagning.  

Centerpartiets arbetsordning reglerar hur medlemsavgiften till Centerpartiet ska betalas. 

Grundregeln är att riksorganisationen ansvarar för att upptagning av medlemsavgiften sker (s.k. 

avisering). Medlemmar som inte betalt medlemsavgiften efter den första aviseringen får en 

påminnelse av riksorganisationen. Om medlemmen fortfarande inte betalar ska kretsen 

informeras av riksorganisationen och kretsen ska då göra en lokal uppföljning för att klargöra 

om personen vill vara kvar som medlem eller inte. Den krets och/eller avdelning som själv vill 

ansvara för upptagning av medlemsavgiften ska anmäla det till riksorganisationen. 

Kretsen/avdelningen ansvarar då helt för hela hanteringen av avisering, påminnelse och 

uppföljning. 

Centerpartiet delar motionärens oro vad gäller att den lokala aviseringen idag inte fungerar till 

fullo. För att en person ska räknas som medlem måste personen vara införd i medlemsregistret. 

Det är själva registrering som ger medlemmen dess medlemsrättigheter. Stadgarna föreskriver 

att den som inte förnyat sitt medlemskap senast den 30 juni inte längre ska räknas som medlem i 

Centerpartiet, och tas därför bort ur medlemsregistret. Centerpartiet anser att en central 

medlemsupptagning säkerställer att alla medlemmar tillfrågas om att återlösa sitt medlemskap, 

samtidigt som det innebär en avlastning av en administrativ börda för kretsarna eller 

avdelningarna. De avdelningar/kretsar som ser det som ett stort värde att årligen göra personliga 

besök hos medlemmarna kan göra detta även i framtiden, t.ex. för att dela ut inbjudan till 

årsmötet.  

Centerpartiet delar även motionärens förslag att hela medlemsavgiften ska tillfalla kretsarna 

(såvida respektive distriktsstämma inte beslutat något annat) och instämmer därför i att den 

administrativa kostnaden ska tas bort. Fram till och med 2012 tog riksorganisationen ut en 

administrativ avgift om 15 kronor för kostnader som rörde den centrala aviseringen. Avgiften 

avskaffades inför 2013 och det finns i dagsläget inga planer på att återinföra den.  
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Förändringarna gentemot gällande arbetsordning redovisas nedan. 

CENTERPARTIETS ARBETSORDNING, § 3 MOMENT 2 UPPTAGNING AV MEDLEMSAVGIFT 

Gällande arbetsordning Beslutad ny skrivning 

Grundregeln är att riksorganisationen 

ansvarar för upptagning (avisering) av 

medlemsavgiften. Medlemmar som ej betalt 

medlemsavgiften efter den första aviseringen 

får en påminnelse av riksorganisationen. Om 

medlemmen fortfarande inte betalar ska 

kretsen informeras av riksorganisationen. 

Kretsen ska då göra en lokal uppföljning för 

att klargöra om personen vill vara kvar som 

medlem eller inte.  

 

Den krets och/eller avdelning som själv vill 

ansvara för upptagning av medlemsavgiften 

ska anmäla det till riksorganisationen. 

Kretsen/ avdelningen ansvarar då helt för 

hanteringen av avisering, påminnelse och 

uppföljning.  

 

Den medlem som vill förnya sitt medlemskap 

men som inte har betalat innevarande års 

medlemsavgift senast den 30 juni räknas inte 

längre som medlem och har därmed inte 

längre några medlemsrättigheter. Det innebär 

i praktiken att en medlem har sex månader på 

sig att återlösa sitt medlemskap innan 

medlemsrättigheterna upphör.  

Om beslut finns att subventionera 

medlemsavgiften för enskilda medlemmar 

(t.ex. hedersmedlemmar) ansvarar den som 

fattat beslutet för att medlemsavgiften betalas 

Riksorganisationen ansvarar för upptagning 

(avisering) av medlemsavgiften. Medlemmar 

som ej betalt medlemsavgiften efter den första 

aviseringen får en påminnelse av 

riksorganisationen. Om medlemmen 

fortfarande inte betalar ska kretsen informeras 

av riksorganisationen. Kretsen ska då göra en 

lokal uppföljning för att klargöra om personen 

vill vara kvar som medlem eller inte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den medlem som vill förnya sitt medlemskap 

men som inte har betalat innevarande års 

medlemsavgift senast den 30 juni räknas inte 

längre som medlem och har därmed inte 

längre några medlemsrättigheter. Det innebär 

i praktiken att en medlem har sex månader på 

sig att återlösa sitt medlemskap innan 

medlemsrättigheterna upphör.  

Om beslut finns att subventionera 

medlemsavgiften för enskilda medlemmar 

(t.ex. hedersmedlemmar) ansvarar den som 

fattat beslutet för att medlemsavgiften betalas 
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för de medlemmar som berörs.  för de medlemmar som berörs.  

CENTERPARTIETS ARBETSORDNING, § 3 MOMENT 2 UPPTAGNING AV MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgiften tillfaller kretsen, förutom en 

avgift motsvarande självkostnad för central 

upptagning av medlemsavgiften som tillfaller 

riksorganisationen. Om kretsen har 

avdelningar beslutar kretsen hur avgiften ska 

fördelas mellan kretsen och avdelningarna.  

I början av varje mandatperiod ska distriktet 

ta initiativ till samråd med kretsarna om hur 

de samlade ekonomiska resurserna ska 

användas under perioden och vilka 

avsättningar som ska göras till valfond.  
 

Beslut om att överföra någon del av 

medlemsavgiften från kretsen till distriktet tas 

av distriktsstämman 

Medlemsavgiften tillfaller kretsen. 

 

 
 
Om kretsen har avdelningar beslutar kretsen 

hur avgiften ska fördelas mellan kretsen och 

avdelningarna.  

I början av varje mandatperiod ska distriktet 

ta initiativ till samråd med kretsarna om hur 

de samlade ekonomiska resurserna ska 

användas under perioden och vilka 

avsättningar som ska göras till valfond.  

Beslut om att överföra någon del av 

medlemsavgiften från kretsen till distriktet tas 

av distriktsstämman 

 

Medlemsavgiftens storlek ska enligt Centerpartiets arbetsordning fastställas av partistämman 

efter förslag från partistyrelsen. Centerpartiet har sedan 2009 en och samma medlemsavgift 

oavsett till vilken krets i Centerpartiet som medlemskapet är kopplat till. Medlemsavgiften 

tillfaller kretsarna, såvida inte respektive distriktsstämma besluta något annat. Ett ökat 

medlemstal innebär därför, förutom nya kontaktytor och fler engagerade människor, även ett 

direkt ekonomiskt tillskott för kretsarna.  

Medlemsavgiften har sedan 2009 varit 150 kronor per år. Centerpartiet anser att avgiften tills 

vidare ska var oförändrad, dvs. 150 kronor.  

Även om andemeningen med motion 16.19 - att medlemmar ska kunna diskutera politik med 

varandra - är god, går förslaget inte att genomföra. Enligt svensk grundlag (Regeringsformen, 2 

kap., § 2-3) är information om medlemskap i ett politiskt parti skyddad. Det innebär att 

uppgifterna i Centerpartiets medlemsregister inte är offentliga. Hanteringen av uppgifterna 

regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna får endast behandlas inom ramen för 

Centerrörelsens egen verksamhet och får endast lämnas ut till tredje part med den registrerades 

uttryckliga samtycke till att så sker. Undantaget är endast de uppgifter som redan är offentliga. 
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Personuppgifter får endast behandlas i den mån de är adekvata och relevanta för Centerrörelsens 

verksamhet. De får inte användas annat än till organisationens egen verksamhet 

(mötesinbjudningar, medlemsomröstningar etc.). Utifrån detta kan Centerpartiet inte skicka ut 

medlemslistor till alla betalande medlemmar.  

Vidare lyfter motionären fram en mycket viktig fråga - kretsarnas uppgift att engagera 

människor som vill arbeta engagera sig politiskt. Centerpartiet vill uppmana kretsarna att ta 

denna uppgift på största allvar.  

Motionerna 16.20 och 16.21 berör bägge kyrkovalet. Enligt Centerpartiets arbetsordning är det 

partistyrelsen som beslutar om Centerpartiets deltagande som nomineringsgrupp vid val till 

kyrkomötet och även om riktlinjer för Centerpartiets deltagande i kyrkoval och därtill hörande 

nomineringsarbete. Detta beslut ska fattas senast våren året före val till kyrkomöte, 

stiftsfullmäktige samt kyrkofullmäktige, samfällda kyrkofullmäktige och direktvalt kyrkoråd. 

Centerpartiet deltar i val till Svenska kyrkan då det finns många centermedlemmar som är 

engagerade i kyrkan och som utifrån Centerpartiets grundvärderingar vill ta ansvar i kyrkans 

demokratiska arbete, påverka kyrkans förnyelse och vara garanter för den demokratiska 

rikstäckande folkkyrkan.  

Centerpartiets stadgar föreskriver att ett medlemskap är en förutsättning för att kunna väljas till 

förtroendeuppdrag inom Centerpartiet och för att kunna representera Centerpartiet i offentliga 

uppdrag. Centerpartiet ser ingen anledning till att detta ska frångås vid Kyrkovalen då 

Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp.  

Partistyrelsen tillsatte efter valet 2010 en valanalysgrupp som bl.a. berörde de frågor som lyfts 

fram i motionerna 16.22 och 16.23. Några av valanalysgruppens slutsatser var att se över 

stadgarna för att införa ett presidium med vice ordföranden. Valanalysgruppen menade att 

partiet måste få en tydligare ledarstruktur och ett breddare ledarskap. Valanalysgruppen ansåg 

att partistyrelsen behövde visa mer tydligt ledarskap så att det inte blir regeringen som styr 

partiet. Det behövs, ansåg valanalysgruppen, en tydligare ledare i partistyrelen att kunna delegera 

till, som en vice partiordförande.  

Utifrån valanalysgruppens förslag om att införa vice ordföranden delegerade partistyrelsen till en 

stadgekommitté att värdera valanalysgruppens förslag om att återinföra vice-ordföranden. 

Stadgekommittén valde att lägga fram det förslaget som partistyrelsen biföll. Partistämman i Åre 

2011 beslutade att göra denna ändring i partiets stadgar.  
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Vidare menade valanalysgruppen att partiet har för få kända företrädare samt att ledarskapet ska 

breddas kring flera profilerade personer. Partistyrelsen, som nu består av ordförande och vice 

ordföranden, har även utsett talespersoner kring olika politiska områden. Riksdagsgruppen, 

statsråd och kommunala sektionens ordförande har ett tydligt ansvar att kommunicera inom 

tilldelat område.  

Det är Centerpartiets uppfattning att den som är partiordförande även ska ingå i regeringen för 

att kunna företräda partiet i de förhandlingar som där sker mellan partiledarna.  

Motion 16.24 föreslår ett regelverk kring val av förtroendeposter. Centerpartiet anser att stadgar 

och arbetsordning samt övriga styrdokument inom Centerpartiet väl täcker det som motionären 

föreslår. Innan det är dags för nomineringar inför allmänna val beslutar krets- eller 

distriktsstämman år innan valår hur nomineringsprocessen ska se ut. Då kan kretsar och distrikt 

själva besluta att den rådgivande medlemsomröstningen kan kompletteras exempelvis med 

djupintervjuer eller kandidatutfrågningar.  

Framtidsstämman 2013 antog dessutom Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald 

inom Centerpartiet. Där står att väljarna ska kunna lita på att den som blir vald från Centerpartiet 

också står bakom Centerpartiets politik. Centerpartiets idéprogram samt valplattformer/-

program på olika nivåer utgör basen för budskap i valrörelsen och för politiska 

ställningstaganden under mandatperioden. Kandidater som avvikande uppfattning gentemot de 

antagna programmen eller partiets kända ställningstaganden i allmänhet ska anmäla detta till 

valkommittén innan listan fastställs. Därför rekommenderas att valprogram (och motsvarande) 

antas innan valsedlarna fastställs. Motionen 16.24 avslås.  

Centerpartiets riksorganisation kommunicerar internt på många olika sätt. Huvudverktyget för 

internkommunikation är partiets intranät, Centralen, där politiska- och organisatoriska nyheter 

och verktyg finns samlade för alla att ta del av. Vidare används även SMS-utskick, 

informationsmail, Tidningen C, hemsidan, Facebook-grupper m.m. för att kommunicera med 

olika målgrupper inom partiet. Till detta ska även läggas de konferenser, kurser och seminarier 

som årligen arrangeras.  

Att kommunicera direkt med kretsarna, så som föreslås i motion 16.25, anser Centerpartiet är 

viktig och det görs redan idag. Lika viktigt är det för riksorganisationen att kommunicera med 

distrikten och exempelvis gruppledarna. Inför kommande valarbete kommer internkommunika-

tionen att intensifieras.  
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Regionenheten är riksorganisationens förlängda arm runt om i landet och jobbar tillsammans 

med kretsar och distrikt kring områdena kommunikation, organisation och politik. Införandet 

av Regionenheten är viktig för bl.a. partiets internkommunikation.  

Partistämman beslutade att bifalla följande att-satser: 

16.18 att arbetsordningen ändras så att central upptagning av medlemsavgiften införs i enlighet 

med tabellen ovan.  

att uppdra åt partistyrelsen att genomföra en översyn av partistämmans form och storlek som 

presenteras på partistämma 2015.  

att fastställa medlemsavgiften till 150 kronor från 2014 tills vidare. 

 

Partistämman beslutade att avslå följande att-satser: 

16.19.1 

16.19.2  

16.21 

16.22 

16.23 

16.24 

 

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade: 

16.14 

16.15 

16.16 

16.17 

16.19.3 
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16.19.4 

16.20 

16.25 

 

CENTERPARTIETS EKONOMI - MOTION 16.26 - 16.32 

16.26  Att resekostnader i samband med inbjudan seminarier hos riksorgansationen eller 

DRO betalas av riksorganisationen. 

16.27  Att centerpartiet tar fram en policy för hur en ekonomisk grundnivå genom stöd 

från riksnivån kan skapas, så att centerpartiet aktivt genom sina medlemmar kan 

utveckla centerpolitik även i små kommuner i hela Sverige 

16.28  Att Centerpartiets partistyrelse tillser att varje distrikt i landet får sådana 

ekonomiska förutsättningar, att alla distriktsexpeditioner kan bemannas under 

valåret 2014. 

16.29  Att Centerpartiet decentraliserar ut merparten av Randello Invest AB:s kapital till 

Centerdistrikt och Centerkretsar. 

16.30  Att Centerns Riksorgansation bantas med ca 2/3 och överför resurserna till distrikt 

och kretsar! 

16.31  Att alla ombudsmän ska vara anställda av och rapportera till respektive distrikt. 

16.32  Att inget partiledararvode skall utgå när Centerns partiledare är statsråd. 

Motionsyttrande:  

Centerpartiet är väl medveten om den relativt ansträngda ekonomi som många kretsar och 

distrikt har idag. Även Riksorganisationens ekonomiska förutsättningar och prioriteringar 

ändras år från år.  

Jämfört med många andra partiet har Centerpartiet en decentraliserad ekonomi. Detta är bl.a. 

möjligt tack vare försäljningen av Centertidningar AB 2005 som gav partiet ett betydande 

kapitaltillskott och därmed nya möjligheter.  
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Förvaltningen av det erhållna kapitalet sker inom ramen för det helägda bolaget Randello Invest 

AB och inriktningen för förvaltningen regleras i en av partistyrelsen antagen placeringspolicy 

med riktlinjer om för ansvarsfulla placeringar. Avkastningen ska utveckla och stärka 

Centerpartiet långsiktigt. För innevarande mandatperiod har partistyrelsen beslutat om att utöka 

och decentralisera riksorganisationen genom etablering av regionala kontor.  

Randellos tillkomst har också gjort det möjligt att fatta ett antal beslut som förstärker ekonomin 

på lokal nivå inom Centerpartiet. Hela medlemavgiften tillfaller kretsarna (såvida man inte själv 

beslutat annat på distriktsstämman) och inga serviceavgifter eller motsvarande tas ut från den 

lokala nivån för att överförs till den nationella nivån. Merparten av de nationella kurser och 

samlingar som erbjuds krets- och distriktsordföranden, samt ombudsmän bekostas av 

riksorganisationen. Riksorganisationen svarar numera för samtliga kostnader i samband med 

partistämmorna. Tillsammans gör detta att drygt åtta miljoner kronor tillfaller/stannar kvar på 

lokal nivå i organisationen.  

Centerpartiet vill framhålla att det är av stor vikt att hålla resekostnaderna nere, oavsett vem som 

betalar. Att besluta om kostnadsfördelningar är dock inte en sak för partistämman utan måste 

prövas årligen i budget av det organisationsled som ska stå för kostnaderna.  

Den nytillträdda partistyrelsen kommer efter partistämman att besluta om valbudget för 2014. 

Inför tidigare val har distrikten fått ekonomiska bidrag, och i dagsläget förbereds ingen 

förändring av den ordningen.  

Under ett antal år har riksorganisationen arbetat med frågan om hur tjänstemannaresurserna ska 

kunna stärkas regionalt inom Centerpartiet. Detta har skett i en omfattande dialog mellan 

distrikt, partistyrelse och riksorganisation. Resultatet av detta utvecklingsarbete är den 

decentraliserade riksorganisation som nu är etablerad på regionala kontor runt om i landet. Detta 

innebär att ungefär 1/3 av riksorganisationens anställda nu har sin arbetsplats på andra orter än i 

Stockholm, och har samverkan med distrikt och kretsar som sin viktigaste uppgift. Den 

decentraliserade organisationen är särskilt viktig eftersom många distrikt har små ekonomiska 

resurser. Efter valet 2014 ska denna satsning utvärderas i syfte att ytterligare förbättra stödet till 

kretsar och distrikt. 

Frågan om arvodering av partiets företrädare på nationell nivå bereds av valberedningen som 

presenterar ett förslag för stämman som sedan fattar beslut om det samma. Centerpartiet menar 

att detta är en god ordning som ger transparens i ersättningsfrågan. 
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Partistämman beslutade att avslå följande att-satser. 

16.29 

16.30 

16.32 

 

Partistämman beslutade att anse övriga att-satser i detta avsnitt besvarade: 

16.26 

16.27 

16.28 

16.31 

 

 


