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KOMMITTÉ 18 – ORGANISATIONSFRÅGOR

CENTERPARTIETS UPPDRAG
UPPDR AG OCH UTGÅNGSPUNKTER
UTGÅNGSPUNKTE R
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en
ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för
varandra och för naturen är vägledande för ett gott samhälle.
Mänskligheten står inför stora utmaningar. Vi ska klara klimatet, öka människors frihet,
stärka kvinnors rättigheter, lyfta människor ur fattigdom och öka tryggheten. Globalisering
och frihandel flätar samman våra ekonomier och ger förutsättningar för ökat välstånd.
Samtidigt drabbar krig och konflikter människor i många länder. Centerpartiet vill att
Sverige ska vara en aktiv och engagerad aktör för en grönare, friare och mer solidarisk värld.
Centerpartiets vision för Sverige är ett företagsamt, grönt, tryggt, socialliberalt och öppet
samhälle. Under 2011 har en utåtriktad dialog bedrivits om hur Sverige kan förnyas. Fokus
är förnyelse inom välfärd, jämställdhet, regional tillväxt, miljö och integration.
Förnyelsearbetet och dialogen ska fortsätta bl.a. genom arbetet med ett nytt idéprogram för
Centerpartiet.
Klimathotet är vår tids största utmaning och måste mötas genom gemensamt agerande på
internationell nivå. Sverige vara pådrivande i detta arbete och ha världens mest ambitiösa
miljöpolitik. Miljö- och klimatutmaningarna ska användas som en ekonomisk hävstång för
grön tillväxt. De gröna näringarna ger råvarorna för framtidens miljöanpassade produkter
och skogen är ryggraden i framtidens gröna ekonomi.
Arbete är en förutsättning för en god välfärd, enskild och gemensam. Därför måste fler få
jobb eller skapa sitt eget arbete. Allas insatser behövs. Det behövs fler företagare som kan
skapa de nya jobben. Fritt, spritt och personligt ägande är företagsamhetens livsnerv. Det
personliga ägandet lockar fram initiativ, engagemang och ansvarstagande.
Sverige behöver tillväxt i hela landet. Individers, kommuners och regioners möjligheter till
entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning behöver stärkas.
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För att Sverige ska kunna klara välfärden i framtiden behöver fler människor komma till
vårt land för att bidra till samhällsbygget. Centerpartiets ambition är att Sverige ska
utvecklas som ett attraktivt nybyggarland.
Den gemensamma välfärden ska betalas gemensamt och vara bättre anpassad till människors
olika behov och önskningar. I ett tryggt samhälle ska människor känna sig fria – inte
beroende. Valfrihet och självbestämmande behöver fortsätta att utvecklas inom vård,
omsorg, utbildning och andra delar av välfärden.
Under snart fem år har Centerpartiet styrt Sverige tillsammans med övriga allianspartier.
Med alliansens politik står Sverige stabilt i en orolig omvärld samtidigt som människors
möjligheter att förverkliga sina drömmar har ökat. Centerpartiet tillför alliansen unika
värden i arbetet för ett öppnare, grönare och företagsammare Sverige.
Detta arbete ska utvecklas under mandatperioden inför valet 2014.

VISION 2020
202 0
Inför valet 2010 presenterade Centerpartiet sex mål för Sverige år 2020. Sex drömmar för fler
företag och nya jobb, ledande insatser för bättre klimat och hälsa, ökad jämställdhet, bättre
utbildning, starkare samhällsekonomi och ökad global konkurrenskraft.
Det är drömmar med färdriktning för vår gemensamma resa, där varje enskild människa
har sitt ansvar och samhället har sitt. Att nå målen förutsätter ett Sverige där hela landet är
med. Där varje individ är delaktig och ges möjligheten och därmed skyldigheten att bidra.
Det är ett Sverige som står starkt i en sammanvävd värld. Ett Sverige där människor är
trygga och vågar.
• 2020 ska Sverige ha världens bäst utbildade befolkning
En global värld ställer höga krav på välutbildade medborgare och en konkurrensutsatt
arbetsmarknad kräver kompetenta medarbetare. Alla elever måste få möjlighet att
utvecklas maximalt och alla talanger tas tillvara. En förskola och skola av hög kvalitet är
lika nödvändigt som en utbyggd yrkesutbildning och undervisning för vuxna. Kvaliteten
i högskoleutbildningen behöver höjas och Sverige ska ha forskare i världsklass på ett
antal områden.
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• 2020 ska Sverige vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller
tillväxtföretagande
Sverige behöver öka företagandet i hela befolkningen och öka antalet företag som växer
och skapar nya jobb. En stark innovationsförmåga med nya produkter och tjänster
kombinerad med ökad export på befintliga och nya marknader stärker svensk
konkurrenskraft. Genom fler jobb i privat sektor läggs även grunden till hållbar
finansiering även av välfärden.
• 2 0 2 0 s k a S v e r i g e h a l ä g s t k l i m a t p åv e r k a n p e r p e r s o n av a l l a
industriländer
Sverige ska bli det första industriland som lämnar beroendet av fossil energi där minst
hälften av energin är förnybar 2020. Sverige ska sänka de redan låga utsläppen per
person till den nivå som krävs för att klara klimatet. Genom innovationer och ny teknik
där energin nyttjas optimalt har nya företag möjlighet att växa fram i världsledande
position. Fordonsparken ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030. Också
matproduktionen ska vara fossilfri. Utmaningen är att utveckla en grön ekonomi som
både skapar jobb och hushållar med naturens resurser.
• 2020 ska Sverige ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
Den nationella tillväxten är summan av den tillväxt som genereras i alla delar av landet.
Vi ser idag regioner profilera sig på olika områden beroende på resurser och traditioner.
Genom en aktiv politik som stärker varje regions förutsättningar att utveckla sina
styrkor ska Sveriges samtliga arbetsmarknadsregioner nå ekonomisk tillväxt.
• 2020 ska Sverige ha världens bästa folkhälsa
Hälsan i Sverige är ojämlikt fördelad mellan män och kvinnor, mellan rik och fattig,
mellan hög- och lågutbildad, mellan född här och utomlands född och påverkar den
enskilda människans livskvalitet, psykiska hälsa och ekonomi. Hälsoklyftor kan
motverkas genom en medveten politik. Genom goda utbildningsmöjligheter, full
sysselsättning, ökad kontroll över sin livssituation, stärkta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser, rättvis tillgång till vård och omsorg och varje människas
aktiva delaktighet, ska Sverige vara ett land där hälsoklyftor reduceras, utanförskapet
utraderas och människor mår bra.
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• 2 0 2 0 s k a S v e r i g e h a j ä m s t ä l l d f ö r d e l n i n g m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n av l ö n e r
och förmögenheter
Att nå en jämställd fördelning av kvinnors och mäns inkomster och förmögenheter är
den väg som långsiktigt leder till ett jämställt samhälle och en likvärdig frihet för alla.
När fler kvinnor startar företag och när fler privata entreprenörer får ta del av
utförandet av offentliga verksamheter ökar även kvinnors möjligheter att kunna välja
bland fler arbetsgivare och därmed konkurrera om lönerna. Med hushållsnära tjänster
ökar kvinnors möjligheter att göra yrkesmässig karriär.

NYTT IDÉPROGRAM
Centerpartiets nuvarande idéprogram, motsvarande partiprogram, är antaget vid
partistämman i Västervik 2001. Idéprogrammet fick namnet "Där människor får växa".
Partistyrelsen har i linje med valanalysgruppens förslag diskuterat hur arbetet med ett nytt
idéprogram ska bedrivas. Arbetet med programmet ska bygga vidare på värdegrunden från
gällande idéprogram. Värderingar som ska beskrivas och utvecklas i idéprogrammet är bl.a.
frihet och självbestämmande, likvärdiga förutsättningar, möjligheter för människor att växa,
demokrati, trygghet och gemenskap, personligt ansvar, ansvar för naturen, decentraliseringfederalism, det liberala idéarvet samt internationell solidaritet.
Arbetet med idéprogrammet ska bedrivas i en bred, utåtriktad och öppen process. Vårt
arbete med idéprogramarbetet och innehållet i detsamma ska vara det bärande temat i hela
organisationen och i Centerpartiets kommunikation under 2012. Hela Centerrörelsens ska
engageras i programarbetet. Det kommer att pröva organisationens förmåga, både vad gäller
att bedriva öppen utåtriktad verksamhet och när det gäller att dela i arbetet med att forma
framtidens politiska idéer. Målsättningar för programarbetet sätts upp som omfattar varje
krets och distrikt.
Ett viktigt inslag i förnyelse- och idéprogramarbetet är att i dialogform utveckla och skapa
nya nätverk och kontakter med organisationer och opinionsbildare som delar vårt intresse
för ett företagsamt och grönt Sverige. I detta arbete ingår även våra internationella kontakter
med bl.a. syskonpartier i andra länder.
Av respekt för processens vikt och den partistyrelse som kommer att väljas under stämman i
Åre har nuvarande partistyrelse valt att ännu inte påbörja arbetet och tidsplanen samt
direktiv till gruppen är inte fastställda.
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MOTIONER
Flera motioner berör idé-/partiprogram och/eller centerpartiets övergripande politiska
inriktning.
Motion 18:13 menar att ”Öppenhetsmanifestet” från 2006 är ett mycket genomarbetat och
ideologiskt tydligt dokument och föreslår därför
1) att partistämman beslutar att Centerpartiets nya partiprogram baseras på det Öppenhetsmanifest som togs fram i samband med valrörelsen 2006.
Motionsyttrande: Partistyrelsen anser att det öppenhetsmanifestet ska finnas med som ett av
flera underlag i arbetet med ett nytt idéprogram, men att ge det en särställning och basera
det nya idéprogrammet på öppenhetsmanifestet vore att bakbinda arbetet med nytt
idéprogram. Det är viktigt att nya tankar och idéer kan prövas i programarbetet och därför
bör inget tidigare dokument upphöjas till ”bas” för ett nytt idéprogram. Motionen avslås
därför.
Motion 18:14 lyfter fram att Centerpartiet historiskt hämtat värderingar från gräsrötterna
med ursprung i bondesamhället och menar att partiet i ökad omfattning bör lyssna på
gräsrötterna för att återhitta Centerpartiets själ och grundläggande värderingar. Motionären
föreslår
1) att ett omfattande rådslag genomförs i hela Sverige bland samtliga medlemmar, samt
2) att tillsätta en grupp bestående av representanter från hela Sverige som får uppdrag att
med rådslaget som grund ta fram förslag till nytt idéprogram.
Motionsyttrande: Partistyrelsen har påbörjat diskussionerna kring såväl process som
gruppsammansättning inför arbetet med ett nytt idéprogram. Geografi är en aspekt vid
sammansättningen av gruppen. Det ska vara möjligt för alla medlemmar att delta i
processen som leder fram till ett nytt idéprogram, och processen kan ur den aspekten ses som
ett rådslag i hela organisationen. För att detta ska lyckas krävs stort engagemang i hela
organisationen. Avdelningar, nätverk, kretsar, distrikt och riksorganisation behöver alla
prioritera arbete med idéprogrammet under det kommande året. Här finns ett ypperligt
tillfälle att ta tillvara och skapa engagemang i Centerrörelsen när den nya politiken formas.
Motionen anses därmed besvarad.
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Motion 18:15 utgår från ett antal liberala principen, t.ex. att var och en har rätt till så mycket
frihet som är möjligt utan att någon annans frihet inskränks, och föreslår
1) att genomlysa partiets politik utifrån principerna ovan (se motionen), samt
2) att denna genomlysning skall redovisas på partistämman.
Motionsyttrande. Partistyrelsen menar att en total genomlysning av partiets politik är en
mycket omfattande handling. Ideologiska, och principiella ställningstaganden som ska
utgöra grunden för partiets politik lämpar sig bättre för den kommande
idéprogramsprocessen, varför motionen anses besvarad.
Motion 18:16 för ett resonemang utifrån Centerpartiets socialliberala varumärke, och de
politiska beslut som tagits under den gångna mandatperioden, och föreslår
1) att partistämman slår fast att Centerpartiet skall vara och marknadsföras som ett
socialliberalt parti, samt
2) att Centerpartiet i allianssamarbetet kräver ett större genomslag för sin politik i vid
äventyr att partiet annars bryter upp från samarbetet.
Motionsyttrande: Centerpartiet behöver en ny kommunikationsstrategi varifrån
markandsförningen utgår. Idéprogramsarbetet kommer att vara bärande i
kommunikationen under det kommande året. Motionens 1:a att-sats anses därmed besvarad.
I sin 2:a att-sats menar motionären att Centerpartiet ska kräva större politiskt genomslag i
regeringsarbetet och om så inte sker överväga att bryta upp från detsamma. Partistyrelsen
delar inte den uppfattningen. Under snart fem år har Centerpartiet styrt Sverige tillsammans
med övriga allianspartier. Med alliansens politik står Sverige stabilt i en orolig omvärld
samtidigt som människors möjligheter att förverkliga sina drömmar har ökat. Centerpartiet
ska vara en aktiv del av Alliansregeringen. Vi tillför alliansen unika värden i arbetet för ett
öppnare, grönare och företagsammare Sverige. Det är med den föresatsen vi gått till val och
det är utifrån det vi fått väljarnas förtroende. Den andra att-satsen bör därför avslås.
Motion 18:17 har ett brett anslag och innehåller en personlig analys av Centerpartiets insats
under den gånga mandatperioden och vid de allmänna valen 2010, men även förslag kring
hur den vikande opinionstrenden kan vändas. Motionen föreslår att partistämman ska
besluta att omgestalta partiets organisation och ledning och avslutas med 20 att-satser:
1) att rekommenderar valberedningen inför stämman mot bakgrund av valanalyser pröva
varje namn i partistyrelsen individuellt och hur man skapar en partistyrelse som samverkar
för partiets bästa.
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2) att omgestalta centralorganen
3) att vi måste få tillbaka vår organisation och Centerns sociala verksamhet.
4) att avdelningarna skall rekonstrueras.
5) att återgå till centerstämmor en gång om året.
6) att varje motion skall sakbehandlas.
7) att starka kommittéer/ nämnder i partistyrelsen.
8) att KNYTA ALLIANSER
9) att vi måste kasta mytologier över bord.
10) att vi skall återvinna partiets kärna.
11) att vi skall återupprätta en sund EU-skepticism
12) att inte använda en terminologi i centerpolitiken som inte Medlemmarna känner igen.
13) att vi är inget parti för höginkomsttagare, akademiker och socialgrupp. Stå på de svagas
sida.
14) att våra vänner finns inte runt sammanträdesbordet i kommuner, landsting, riksdag och
regering.
15) att våra vänner är medlemmarna och de som valt oss.
16) att lägga frågor som skadar oss på is.
17) att det personliga samtalet.
18) att VÅR VÄG IN I FRAMTIDEN
19) att våra pengar skall användas i partiets tjänst inte en stödfond för de borgerliga.
20) att nyckeln till politisk framgång.
Motionsyttrande. I motionen finns en rad förslag och att-satser som partistyrelsen tagit del
av. Många av förslagen och analysen har även den valanalysgrupp som verkat på
partistyrelsen uppdrag tagit del av i sitt arbete. Eftersom motionens text och förslag på ett
ambitiöst sätt spänner över stora delar av såväl det politiska, kommunikativa och
organisatoriska fältet är motionen svår att behandla i ett och samma moment. Här finns
förslag som rör arbetsordning och stadgar, partistyrelsens arbetsformer, Centerpartiets
kommunikationsstrategi och positionering av partiet gentemot olika grupper i samhället.
Men även förslag kring lokal aktivitet och hur Centerpartiet lokalt väljer att organisera sig.
I början av året presenterade valanalysgruppen sin slutrapport ”I skuggan av Alliansens
framgång - nystart för de gröna liberalerna”. Rapporten föregicks av ett bredd inlyssnande i
organisationen och partistyrelsen har beslutat bifalla de förslag som lyfts fram i analysen.

7

Partistyrelsen väljer att se motion 18:17 som ett motförslag till valanalysen och föreslår därför
att motionen avslås.
Motion 18:18 och 18:19 framför flera förslag om Centerpartiets profilering och målgrupper.
Här finns förslag om hur partiet ska agera för att engagera och vilka frågor som ska lyfts
politisk och kommunikativt.
Motion 18:18 föreslår
1) att Centerpartiet bestämmer sig var de hör hemma landsbygd eller storstad.
2) att Centerpartiet satsar på frågor som rör småföretagande vid nästa val.
3) att Modernisera på ett sätt som gör att väljare och medlemmar känner igen sig.
4) att Jordbruksministerns agerande denna mandatperiod kan avgöra nästa riksdagsval.
Motion 18:19 föreslår
1) att partiledningen omgående gör en analys av hur partiet ska förhålla sig till kärnväljarna i
framtiden.
2) att en informationskommitté får i uppdrag att komma med förslag på hur reformer och
insatser som gäller landsbygden ska förmedlas till de gamla kärnväljarna.
3) att frågor som berör boende i glesbygd, på landsbygd och i mindre tätorter prioriteras
4) att Centerpartiet får en skarp och tydlig profil i samarbetet i Alliansen inför nästa val.
Motionsyttrande: Motionerna för fram förslag om vilka frågor och målgrupper som
Centerpartiet ska prioritera. Då partistyrelsen, bl.a. baserat på valanalysen påbörjat ett
förnyelsearbete som innefattar såväl nytt idéprogram som ny kommunikationsstrategi bör
konkreta beslut kring dessa frågor avvakta i väntan på att det påbörjade arbetet slutförs.
Motionärernas förslag får utgöra en del av det material som värderas i arbete med
idéprogram och kommunikationsstrategi, och motionerna föreslås därmed anses besvarade.

Partistämman beslutade:
•

Att uppmana avdelningar, nätverk, kretsar, distrikt och syskonorganisationer att engagera sig
i det kommande arbetet med nytt idéprogram.

•

Att uppmana avdelningar, nätverk, kretsar och distrikt att under arbetet med nytt
idéprogram utveckla och skapa nya arbetsformer och etablera nya nätverk och kontakter
med organisationer och opinionsbildare i samhället.

•

Att motion 18:13, 18:17 och 18:16:s 2:a att-sats avslås.

•

Att motion 18:14, 18:15, 18:18, 18:19 samt motion 18:16:s 1:a attsats anses besvarade.

8

1. STADGEREVISION 2011
Partistämman 2007 antog enhälligt nya stadgar och ny arbetsordning. Då var det frågan om
en stor, omdanande stadgerevision för att göra organisationen mer flexibel där enskilda
medlemmars önskemål om formen för engagemang skulle kunna tas till vara. Även 2009 var
stadgar och arbetsordning uppe för beslut, men i inte i form av organisationsförändring utan
för att förtydliga vissa delar. Centerpartiet har nu använt de nya stadgarna i fyra år och
nomineringsprocessen inför de allmänna valen 2010 var första gången den delen av
stadgar/arbetsordning användes i skarpt läge.
I samband med nomineringsprocessen uppmärksammade partistyrelsen oklarheter eller
tvetydigheter i stadgar/arbetsordning. Därför tillsattes under hösten 2010 en stadgekommitté
med uppdraget att se över stadgarna och förtydliga i de delar som upplevts som oklara.
Samtidigt gavs kommittén mandatet att se över hela stadgarna, även om intentionen inte var
att göra en ny stor stadgerevision. Kommittén har genom en enkät riktad till kretsar och
distrikt lyssnat in vad som upplevts som oklart, värderat frågorna och stämt av med en
referensgrupp med medlemmar. Därefter har ett förslag tagits fram som gått på remiss, och
kommittén har baserat på remissvaren och inkomna motioner tagit fram ett förslag till
justerade stadgar och arbetsordning som partistyrelsen behandlat och nu förelägger stämman
för beslut.
Förslaget till stadgar och arbetsordning återfinns i sin helhet i ett särskilt dokument. Det är
partistyrelsens förhoppning att stämman tar till sig förlaget som en helhet, och inte enbart
diskutera förändringar i enskilda paragrafer jämfört med gällande stadgar. Partistyrelsen
föreslår att motionera med förslag om stadgeförändringar behandlas samtidigt som
stadgarna, och vill också påminna partistämman om att ändring av stadgar görs genom ett
beslut med 5/6 majoritet på en ordinarie partistämma, eller genom beslut med enkel
majoritet vid två på varandra följande ordinarie partistämmor. För ändring av
arbetsordningen krävs enkel majoritet vid en stämma.
Förslaget i sammanfattning
Utgångspunkten har varit att öka stadgarnas tydlighet genom ett mindre byråkratiskt språk,
undvika återupprepningar och se till så att stadgar och arbetsordning är konsekventa
gentemot varandra. Stadgarna försetts med ”moment-rubriker” för att ytterligare förtydliga
för läsaren. Avsikten är att stadgar och arbetsordning när de är beslutade skrivs in och trycks
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i ett och samma dokument för att läsaren enkelt och överskådligt ska kunna ta till sig
organisationens regelverk.
Följande större förändringar är gjorda jämfört med gällande dokument.
•

Förtydliganden kring medlemskapets rättigheter (§ 3). Bl.a. införs en ”karenstid”
från när nya medlemmar ges rösträtt på kretsens årsstämma och
nomineringsstämma, detta som en stabiliserande faktor. Men det handlar också om
skrivningar kring när en medlem räknas som medlem respektive när medlemskapet
upphör. Här har kommittén tagit del av praxis i organisationen och partistyrelsen
föreslår att detta nu upphöjs till stadge- respektive arbetsordningstexter.

•

Förtydliganden kring avdelningars- och nätverks (§ 5 och § 28) roll och befogenheter
för ökad öppenhet och synlighet. Partistyrelsen vill lyfta fram nätverk som en modell
som flera kretsar borde använda sig av för att organisera sitt arbete efter
intresseområden, men även en möjlighet för distrikt att samarbeta på regionnivå
kring.

•

Förtydligande kring att kretsnivån (§ 6) avser Centerpartiet på kommunal nivå, och
att vi därför endast kan ha en krets per kommun. Detta ligger i linje med hur
tidigare stadgekommittéer resonerat, men skrivningarna har inte varit tydliga nog i
gällande stadgar.

•

Viceordföranden återinförs (§ 24). Valanalysgruppen lade förslag om detta och
partistyrelsen beslöt att överlämna till stadgekommittén och valberedningen att
tillsammans diskutera detta. Ett antal motioner har också inkommit som föreslår att
vice ordföranden återinförs.

2. MOTIONER MED FÖRSLAG SOM INNEBÄR FÖRÄNDRINGAR
FÖRÄNDRI NGAR I STADGAR
ELLER ARBETSORDNING
Tolv motioner har förslag som innebär förändringar i stadgarna och/eller arbetsordningen.
Dessa har behandlats av stadgekommittén i samband med genomgång av inkomna
remissvar på förslaget till reviderade stadgar.
- årliga partistämmor
Motionerna 18:1 - 18:5 behandlar alla frågan om årliga partistämmor och i motionerna läggs
följande förslag:
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Motion 18:1 föreslår
1) att Centerpartiet återinför årligt återkommande partistämmor med start 2012, samt
2) att Centerpartiets partistyrelse ser över möjligheten att inför ”tematiska” stämmor, där ett
fåtal politiska områden behandlas vid varje stämma.
Motion 18:2 föreslår
1) att Centern håller förbundsstämma varje år, samt
2) att stämma hålls ca. tre månader före val.
Motion 18:3 föreslår
1) att återinföra avdelningarna som längsta nivå, samt
2) att återinföra Riksstämma årligen
Motion 18:4 föreslår
1) att stadgarna ändras så att riksstämma hålles varje år.
Motionen 18:5 föreslår
1) att Centerpartiets stadgar ändras å att partistyrelsen består av ordföranden samt förste och
andre vice ordförande, samt
2) att ordinarie partistämma hålls varje år före juni månads utgång.
Motionsyttrande: Partistyrelsen delar inte uppfattningen att årliga partistämmor bör
återinföras och föreslår därför avslag på samtliga dessa förslag. Partistyrelsen ser gärna att
fler medlemmar använder sig av möjligheten att lämna medlemsinitiativ till såväl
partistyrelsen som riksdagsgruppen. Det är viktigt att Centerrörelsen finner former som gör
det möjligt för medlemmar att träffas och prata politik på nationell nivå även ”icke stämmoår”. De kommande åren finns goda förutsättningar för årliga nationella träffar: 2011
partistämma, 2012 extrastämma för idéprogram (med reservation för att tidsplanen ännu
inte är fastställd), 2013 partistämma, 2014 valkonvent och 2015 partistämma.
Att arrangera en partistämma är mycket resurskrävande, både i nerlagd arbetstid och i
pengar. Om årliga stämmor skulle återinföras krävs en diskussion om exempelvis antalet
ombud och om hur kostnaderna för partistämmorna ska fördelas i organisationen.
Motion 18:3 föreslår att avdelningarna ska återinrättas som lägsta (obligatorisk)
organisatoriska nivå inom Centerpartiet. Partistyrelsen föreslår att detta avslås. Den stora
stadgerevisionen 2007 lade fast att kretsarna är den lägsta nivån, men samtidigt skrevs
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stadgarna så att det är fullt möjligt för de medlemmar som ser behovet av att organisera sig i
avdelningar och/eller nätverk att göra så. Att införa ytterligare ett obligatoriskt
organisationsled skulle som partistyrelsen ser det driva fram intern administration som inte
är önskvärd. Istället vill partistyrelsen uppmana de medlemmar som finner avdelningar och
nätverk som bra former för sitt engagemang att utnyttja den möjlighet som dagens stadgar
ger.
- vice ordföranden
Motionerna 18:5 - 18:6 föreslår att vice ordföranden återinförs, vilket är ett förslag som även
valanalysgruppen lade fram.
Motion 18:5:s att-satser återges ovan, och motion 18:6 föreslår
1) att partistyrelsen ska bestå av ordföranden samt två vice ordförande.
Motionsyttrande: Stadgekommittén och valberedningen fick partistyrelsens uppdrag att
värdera valanalysgruppens förslag om att återinföra vice-ordföranden, och i förslaget till nya
stadgar finns detta med. Partistyrelsen föreslår därför bifall till förslaget.
- övriga stadgemotioner
Motion 18:7 menar att avdelningsnivån är allt för oprecist och ofullständigt beskriven i
stadgarna och föreslår.
1) att distriktsstämman med instämmande sänder denna motion till riksstämman (motionens
brödtext handlar som behovet av tydligare beskrivning av framför allt avdelningsnivån i
stadgarna)
Motionsyttrande: Avdelningar och nätverk är frivilliga organisationsformer i Centerpartiet,
vilket innebär att de kan finnas om medlemmar så önskar. Kretsen är den lägsta
obligatoriska nivån och alla medlemmar tillhör en krets. I förslaget till nya stadgar och i
arbetsordningen finns en tydligare beskrivning av detta än tidigare, vilket innefattar
”regelverket” för avdelningar och andemeningen i motionen kan därför anses uppfylld
varför motionen anses besvarad.
Motion 18:8 uttrycker sin oro över att dagens stadgar ger möjlighet att skriva in helt nya
medlemmar i dörren på en nomineringsstämma eller ett kretsårsmöte, och att detta innebär
att det finns en risk för att ”kupper” genomförs. Även motion 18:9 behandlar denna fråga.
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Motion 18:8 föreslår
1) att stadgar och arbetsordning ändras så att kupper försvåras,
2) att stadgarna ändras så att ombudsförfarandet återinförs vid kretsmöte,
3) att avdelning eller nätverk får ombud till kretsmöte i förhållande till medlemstal 31 dec
föregående år,
4) att om ombudsförfarande ej inför endast medlemmar inskrivna 31 dec året innan
kretsmöte har rösträtt, samt
5) att instruktioner hur röstning går till skall genomföras endast sker från presidiet.
Motion 18:9 föreslår
1) att § 2 mom 2 i centerpartiets stadgar ändras enligt nedan ”Medlemmen har närvarorätt,
yttranderätt och förslagsrätt på samtliga lokala möten, kretsmöten, distriktsstämmor och
partistämmor. Efter max tre månaders medlemskap har medlemmen rösträtt på samtliga
lokala möten och kretsmöten.” Tiden bestäms närmare av kretsen.
Motionsyttrande: Att återinföra ombudsförfarande på kretsnivå, dvs. att de röstberättigade
på kretsstämman skulle vara avdelningarnas ombud, skulle kräva att avdelningarna
återinfördes som obligatorisk nivå eftersom det då det måste finnas en nivå under kretsen
som kan utse ombud. Partistyrelsen föreslår att avdelningarna även i framtiden ska vara en
frivillig organisationsform. Motionen har också ett förslag om reglering av rösträtten och
presidiets roll vid omröstningar för att skapa stabilare förhållanden vid omröstningar på
kretsstämman, vilket även motion 18:9 föreslår. I förslaget till reviderade stadgar och
arbetsordning finns en ”karenstid” från det att ny medlem har betalat sin medlemsavgift tills
dess denna har rösträtt på kretsens årsstämma. Förslaget återfinns i § 3 mom 3 och lyder:
”Röstlängd till kretsens årsstämma och kretsens nomineringsstämma består av medlemmar
inom Centerrörelsen upptagna i medlemsregistret den 31/12 året innan det aktuella mötet
hålls samt nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast vid det datum kallelsen till
mötet skickas.”. Partistyrelsen menar att detta kommer att verka som en ”stabiliserande
faktor” i organisationen, och möjliggör samtidigt för alla röstberättigade på årsstämman att
ta till sig information före det möte där man ska utnyttja sin rösträtt. Motion 18:8, att-satser
1-4 samt motion 18:9 avslås därför. På motion 18:8, att-sats 5, med förslag om presidiets roll i
samband med stämmor, föreslår partistyrelsen bifall då det i förslaget till arbetsordning står
”Instruktion om hur omröstningen ska gå till, t.ex. genom en tydlig propositionsordning, ges
från presidiet.”
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Motion 18:10 föreslår
1) att Kretsstyrelsen inbjuder alla avdelningar till minst två möten per år för att dryfta
aktuella frågor såväl nationella som regionala och kommunala,
2) att de förslag och synpunkter som kommer fram på dessa kretsmöten sänds vidare till
regional- och nationellnivå, samt
3) att man från riksorganisationen efterfrågar avdelningarnas åsikter.
Motionsyttrande: Förslaget om att kretsarna arrangerar möten där aktuella politiska frågor
diskuteras ligger helt i linje med det uppdrag kretsarna redan har, och möjligheten att förse
riksorganisationen med synpunkter är också helt i linje med gällande stadgar varför
motionen anses besvarad.
Motion 18:11 föreslår
1) att muntliga och skriftliga hot mellan medlemmar ska utgöra grund för uteslutning ur
Centerpartiet.
Motionsyttrande: Hot mellan medlemmar eller människor över huvud taget är inte
acceptabelt och bör polisanmälas! I stadgarna sägs att ”den som allvarligt skadar
Centerpartiet” kan uteslutas och hot torde rymmas inom den skrivningen. Kretsstyrelsen har
dessutom möjlighet, att om det finns synnerliga skäl pröva förnyelse av medlemskap för
enskilda medlemmar. I övrigt hanteras säkerhetsrelaterade frågor och rekommendationer i
Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan, vilken är giltig för och omfattar hela partiet.
Motionen anses besvarad.
Motion 18:12 föreslår
1) att föra in i partiets arbetsordning att man arbetar aktivt för att nominera även icke
medlemmar till nämndemän i steget för att bli det mest öppna partiet i Sverige.
Motionsyttrande: Medlemskapet är en förutsättning för att kunna väljas till
förtroendeuppdrag inom Centerpartiet eller representera Centerpartiet i externa uppdrag.
Orsaken är bl.a. att medlemskapet innebär ett ställningstagande för partiet grundidé och
syfte, vilket är viktigt om man ska representera partiet. Däremot är det möjligt att ställa upp
i nomineringar inför ex. fastställande av valsedlar utan att vara medlem och först när
förtroendet är prövat i förnomineringen ta ställning till om man önskar vara medlem eller ej.
Motionen avslås.
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Partistämman beslutade:
•

Att bifalla partistyrelsens förslag till stadgar för Centerpartiet (bilaga).

•

Att i partistyrelsens förslag till arbetsordning stryka § 10, punkt 3, samt att i övrigt bifalla
partistyrelsens förslag till arbetsordning för Centerpartiet (bilaga)

•

Att motion 18:1, 18:2, 18:3, 18:4, 18:9,18:12 i sin helhet samt motion 18:5, att-sats 2 och motion
18:8, att-sats 1-4 avslås.

•

Att motion 18:6 i sin helhet samt motion 18:5, att-sats 1 och 18:8 att-sats 5 bifalls.

•

Att motion 18:7, 18:10 och 18:11 anses besvarade.

3. EN MODERN FOLKRÖRELSE
FOLKRÖRELS E
Centerpartiet har en historia i att vara en plats för idéutveckling, folkopinion och påverkan.
1910 publicerade Carl Berglund sitt upprop ”Bröder, låtom oss enas!” i tidningen
Landsbygden, vilket blev starten på en ny politisk rörelse. Vi är en folkrörelse som under
förra året fyllde 100 år. Att bli en modern folkrörelse är en stor utmaning som i grund och
botten handlar om samma utgångspunkt som 1910 - att ta till vara engagemang för att
förändra samhället.
Partistyrelse tillsatte veckan efter valet 2010 en valanalysgrupp för att göra utvärdering av
Centerpartiets arbete under mandatperioden, valrörelse och valresultat, samt analys av
strategiska utvecklingsfrågor. Analysgruppen fick ett brett mandat och meningen var att
resultatet skulle ge underlag för såväl Centerpartiets arbete under innevarande
mandatperiod som för det mer långsiktiga utvecklingsarbetet.
Valanalysgruppen beskrev 2010 års valresultat som en tydlig varningsklocka och att
röstetalen runt om i landet kräver insikt, analys, kraft och mod att förändra inom partiet.
Men valrörelsen fungerade också som en väckarklocka för hela organisationen. Centerpartiet
var det parti som ökade starkast i valspurten. Och även om spurten inte räckte till att vända
de låga opinionssiffror som partiet dragits med under hela mandatperioden visade
valspurten att det finns kraft och engagemang i Centerrörelsen, och att vi kan förändra när
vi väl bestämt oss.
Genom det breda, lyssnande arbetssätt som analysgruppen anammade kom stora delar av
organisationen till tals i arbetet. Valanalysen gav därför inte bara svar på frågor kring val och
mandatperiod, utan också en djupare insikt i kring behovet av förnyelse i organisationen.
Centerpartiet står inför organisatoriska utmaningar de kommande åren. Partistyrelsen har
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sedan valet påbörjat ett förnyelsearbete både vad gäller politik och organisation.
Partistyrelsen har bl.a. antagit en långsiktig verksamhetsplan för mandatperioden. I den
pekas följande mål ut för verksamheten 2011-2014:
•

Centerpartiet ska i regering, riksdag, landsting/regioner, kommuner och EU
målmedveten bidra till förnyelsen av Sverige och av EU

•

Centerpartiet ska förnyas som parti - Sveriges mest öppna parti.

•

Under mandatperioden ska en politisk idéutveckling bedrivas som gör Centerpartiet till
Sveriges mest spännande idéparti.

•

Kommunikation och dialog med människorna i Sverige ska utvecklas och bedrivas
under hela mandatperioden.

•

Centerpartiet ska stärkas som organisation och åstadkomma ökning av medlemsantalet
senast år 2014.

•

Centerpartiet ska nå bättre resultat i valen 2014 än i valen 2009 och 2010

Förnyelsearbetet ska stå i fokus under hela mandatperioden så att Centerpartiets politik,
organisation och kommunikation förnyas. Arbetet gäller hela Centerrörelsen och
analysgruppens förslag är utgångspunkten. Om förnyelsearbetet ska få genomslag i hela
Centerrörelsen krävs en samsyn kring behovet av förnyelse, vilka utmaningar vi står inför
samt vilket ansvar respektive organisationsled har i arbetet.
3.1 ETT STARKARE CENTERPARTI
CENTERPARTI PÅ LOKAL, REGIONAL
REGIO NAL OCH NATIONELL NIVÅ
NI VÅ
Uppdrag och ansvar för respektive organisationsled är definierat i våra stadgar, och kan ses
som en överenskommelse kring vem som gör vad i organisationen. Det är summan av de
olika delarna som ger styrkan, men då krävs också att alla delar i organisationen arbetar
aktivt utifrån sin roll och förmåga.
Partistyrelsen förelägger stämman ett förslag till reviderade stadgar, där tidigare oklarheter
nu har förtydligats. I förslaget poängteras också att det finns obligatoriska och frivilliga
organisationsformer. Det är viktigt att organisationen tar till sig de möjligheter som finns i
de frivilliga formera - avdelningar och nätverk - och arbetar aktivt med att skapa strukturer
för engagemang på det sätt som är mest lämpat i respektive krets. För att tydliggöra
stadgarnas innebörd har riksorganisationen ett ansvar att förse organisationen med redskap
och verktyg anpassade för uppdraget. Utgångspunkten för detta är de utvecklingsprojekt
som beskrivs nedan. Målsättningen är att alla delar i organisationen ska förstå sitt uppdrag
och ges förutsättningar att kunna ta ansvar för det.

16

3.2. UTVECKLINGSPROJEKT SOM
S OM GER VERKTYG FÖR UTVECKLING
U TVECKLING
Partistyrelsen har pekat ut ett antal områden där partiet behöver utveckla sin organisation
och förmåga de kommande åren för att stå bättre rustad för framtiden. Det handlar bl.a. om
att skapa mer engagemang i organisationen, precis så som partiet en gång bildades. Vi
behöver bejaka det politiska engagemanget hos medlemmar och allmänhet och bli en
organisation som erbjuder öppna, lokala mötesplatser och arenor för politisk debatt och
diskussion i hela landet.
Att hela organisationen - nätverk, avdelningar, kretsar, distrikt och riksorganisation - är
engagerade och involverade i detta arbete är helt avgörande för resultatet. Den
organisatoriska satsningen och nystarten kan bara lyckas om engagemanget skapas och växer
lokalt.
Utifrån partistyrelsens beslut kring valanalysen och långsiktig verksamhetsplan har riksorganisationen startat fyra utvecklingsprojekt där organisationsfrågor står i fokus. I projektens
arbetsgrupper deltar representanter från kretsar och distrikt för att idéer och erfarenheter
ska kunna tas tillvara. Samtliga projekt ska ta fram modeller, metoder och verktyg som
kretsar och distrikt kan använda sig av, och som är anpassade för lokalt, ideellt arbete.
Projektet Kretsarnas roll fokuserar på det uppdrag som kretsarna enligt stadgarna har att
uppfylla. Engagemang i Centerpartiet är ett projekt som ser över hur vi kan skapa
engagemang både bland medlemmar och icke-medlemmar. Utbildade medlemmar är en
förutsättning för framgång, och ett projekt kring medlemsutbildning ska ta fram en strategi
för Centerpartiets medlemsutbildning de kommande åren. I projektet ska ansvar för kretsar,
distrikt och riksorganisation definieras och en tydlig struktur för våra utbildningar tas fram.
Slutligen finns ett projekt som arbetar med medlemsrekrytering. Målsättningen är att vända
organisationens negativa medlemsutveckling. Den 31/12 2010 hade Centerpartiet 35 130
registrerade medlemmar, tillsammans med syskonorganisationerna var antalet 49 322.
Centerpartiet har, med ett undantag (2006) minskat sitt medlemstal sedan 1979. Den trenden
ska vändas under mandatperioden. Det kommer inte att gå av sig självt, utan kräver aktivt
arbete i hela organisationen. När vi går in i valåret 2014 ska vi ha vänt medlemstrend och
ökat i medlemstal.
Förhållningssättet i organisation ska vara att nya medlemmar tas emot med öppna armar och
ges konkreta, meningsfulla arbetsuppgifter. Verksamheten behöver också utvecklas så att
människor som sympatiserar med Centerpartiet men som ännu inte tagit steget att bli
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medlem kan bidra i partiets utveckling. Arbetsordningen lyfter fram nätverk som ett sätt att
formalisera medlemmarnas engagemang och ska uppmärksammas ytterligare, vilket innebär
att nya, strategiska nätverk kan initieras.
De fyra utvecklingsprojektet utgår från de uppdrag som ges till organisationens olika delar i
stadgarna, det är därför inga nya pålagor på redan befintliga uppdrag utan ett försök att
underlätta och utveckla Centerpartiets lokala, regionala och nationella arbete. Projekten
presenterar fortlöpande sitt arbete på Centralen och partistyrelsen uppmanar kretsar och
distrikt att ta del av arbetet.
Motion 18:30 har förslag kring utbildningssatsningar på energiområdet och föreslår
1) att partiledningen ges i uppdrag att utarbeta en ny retorik på energiområdet i enlighet
med motionens intentioner, samt
2) partisekreteraren får i uppdrag att mobilisera hela centerrörelsen i en stor
utbildningssatsning på energiområdet.
Motionsyttrande: Partistyrelsen menar att energifrågan kan vara en av de frågor som är
aktuell för utbildningar, men vill inte föregå strategiarbetet och föreslår att motionen avslås.
Däremot bör projektgruppen beakta och värdera de förslag som förs fram i motionen.
Debatten om innehållet i energipolitiken tas i kommitté 14, och det är utifrån stämmans
beslut om energipolitiska hållningen som retoriken får utarbetas.
3.5 RIKSORGANISATIONEN DECENTRALISERAS
D ECENTRALISERAS
Med starten hösten 2011 kommer riksorganisationen att decentraliseras och förstärkas
personellt. På åtta orter etableras regionala kontor som utgångspunkt för ett ökat personellt
stöd till kretsar och distrikt.
Under ett flertal år har en diskussion pågått i organisationen kring hur det framtida
personella stödet ska se ut. På partistyrelsens uppdrag har en arbetsgrupp med namnet
”Professionella arbetsgivare” tagit fram ett underlag och bl.a. presenterat en vision för
framtidens ombudsmän. Efter valet 2010 återupptog riksorganisationen arbetet med en
regional personalorganisation med bl.a. gruppens rapport som en grund för det fortsatta
arbetet. Under vintern 2010/11 har arbetet tagit form och partistyrelsen har vid flera tillfällen
stämt av sina tankar med ordförandena i distrikten. I mars fattade partistyrelsen beslut som
innebär att riksorganisationen decentraliseras med start hösten 2011 och rekrytering av
tjänstemän kommer därmed att ske över stora delar av landet. För att den nya

18

personalorganisationen inte upplevas som påtvingad är det möjligt för distrikt som så önskar
att avstå det stöd som erbjuds.
De regionalt placerade tjänstemännen ska erbjuda stöd och därmed bidra till utveckling av
kretsar och distrikt inom områdena organisation, kommunikation och politik. Satsningen
ska fungera som en plattform för utveckling av hela Centerpartiet. Genom detta skapas
förutsättningar för valframgångar nationellt, regionalt, kommunalt och i Europavalet 2014
Den nya organisationen ska etableras under perioden hösten 2011 fram till halvårsskiftet
2012 och föreslås fungera som ett projekt fram till och med 2014 för att därefter utvärderas
innan beslut om en eventuellt permanent organisation tas. Partistyrelsen har satt upp ett
antal mål för satsningen som innebär att i varje region ska
•

Nya mötesformer, där även människor utanför partiet bjuds in att diskutera politik, ha
prövats och vara ett naturligt inslag i kretsarnas verksamhet.

•

Fler människor – medlemmar och sympatisörer - är engagerade i Centerpartiets
valkampanj 2014 än vad som var fallet 2010.

•

Distrikt och kretsar har fått organisatoriskt, politiskt och kommunikativt stöd från
regionen och uppfattat att detta bidragit positivt till organisationens utveckling.

•

En majoritet av kretsarna deltagit i gemensamma kampanjer.

Som ett led i satsningen kommer distrikt och kretsar att bjudas in till regionala konferenser
under hösten för att diskutera behovet av utveckling och gemensamma verksamhetsprioriteringar.
3.5 STÖD TILL FÖRTROENDE VALDA PÅ KOMMUNAL NIVÅ
NI VÅ
Analysgruppen föreslog i sin slutrapport att partistyrelsen skulle ge kommunala sektionen
ett utvidgat och förtydligat uppdrag. Så har också skett och det övergripande uppdraget för
sektionen är att stödja, utbilda, informera de lokalt och regionalt externt förtroendevalda
inom Centerpartiet. Ett särskilt fokus ska ligga på de lokala ledarna;
kommunstyrelseordföranden, landstingsråd, regionråd, kommunalråd, oppositionsråd och
gruppledare.
Kommunala sektionen har också i uppdrag att driva de övergripande kommunala frågorna,
både internt och externt, tillsammans med partistyrelsen och riksdagsgrupp. Vidare ansvarar
man också för nomineringsförfarandet till Sveriges Kommuner och Landsting och andra
externa uppdrag inom kommunsektorn.
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Partistyrelsen har också fastställt ett antal mål för sektionens verksamhet. Det handlar om att
arbetet ska medverka till att:
•

Ta tillbaka förlorade positioner och erövra nya inför valet 2014

•

Fler kända lokala ledare

•

Fler utbildade ledare för generationsskiften

•

Lokala kommunala sektioner ska finnas i samtliga län

Motion 18:27 tar upp frågor kring hur fokus kan öka på frågor som rör landstingspolitik och
stöd till förtroendevalda och föreslår
1) att riksorganisationen avsätter resurser specifikt för landstings/regionpolitik.
Motionsyttrande: Motionens förslag bör kunna rymmas inom kommunala sektionens
uppdrag och översändas till sektionen för beaktande. Motionen anses besvarad.
Motion 18:28 har förslag som rör storstäderna och bl.a. behovet av ett nätverk bland
företrädare för storstadsregionerna och föreslår
1) att uppdra till partiledningen att, under hela mandatperioden, ha ett särskilt ”öga” på
partiets aktiviteter i storstadsregionerna, samt
2) att partisekreteraren får i uppdrag att samordna och få igång nätverket [bilda ett nätverk
bland storstadsregionerna].
Motionsyttrande. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten för Centerpartiet
att bli starkt i storstäderna. Ett nätverk finns redan där företrädare för större kommuner
utbyter erfarenheter, bl.a. i samband med kommundagarna. Mer information om nätverkets
aktiviteter med möjlighet att delta i det samma bör återfinnas på Centralen. Partistyrelsen
föreslår att motionen bifalls.

Partistämman beslutade:
•

Att uppmana kretsar och distrikt att arbeta aktivt med medlemsvärvning.

•

Att uppmana kretsar och distrikt att skapa nätverk kring tematiska frågor som ett sätt att
engagera både medlemmar och icke-medlemmar i samhällsarbetet.

•

Att uppmana kretsar och distrikt att efter egen förmåga delta i förnyelsearbetet.

•

Att motion 18:30 avslås.

•

Att motion 18:27 och 18:28 anses besvarade.
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3.5 EN NY KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
KOMMUNIKATIONS STRATEGI
Partistyrelsen har fattat beslut om att en ny kommunikationsstrategi ska tas fram. Även
Centerpartiets kommunikation har valanalysgruppen analyserat och lagt förslag kring.
Partistyrelsen har tagit del av förslagen och ser behovet av stora kommunikativa insatser av
hela organisationen under hela mandatperioden. Arbetet med detta påbörjas under hösten
och tanken är att strategin även ska innefattar vägar och roller för interninformation.
Strategin ska göras känd och implementeras i hela organisationen. En del i strategin är att
utveckla Centerpartiet som Sveriges mest öppna parti.
Ett antal moment kring hela organisationens kommunikation kan redan nu slås fast.
Kretsars och distrikts ansvar för dialog och möten med människor behöver definieras och
riksorganisationen behöver i dialog med dessa utarbeta behovsanpassade metoder och stöd i
enlighet med ansvaret. Vår- och höstkampanjer ska genomföras 2011 - 2013 för att övergå i
valrörelse 2014. Veckoutspelen från valrörelsen 2010 ska bli månadsutspel där statsråd,
riksdagsledamöter samt regionala och lokala företrädare är viktiga budbärare. Interna
mötesformer ses över med syfte att skapa större öppenhet och synlighet gentemot hela
organisationen och allmänheten.
Förutom fysiska möten är Internet en viktig mötesplats och arena för dialog. Under
mandatperioden ska partiets och centerpolitikernas närvaro på nätet vara en självklar del av
det vardagliga arbetet vilket kräver en ständig utveckling och anpassning till väljarnas
förväntningar.
Tre motioner för fram förslag som partistyrelsen föreslår ska värderas i arbete med den nya
kommunikationsstrategin.
Motion 18:20 föreslår
1) att Centerpartiets riksorganisation efter ansökan bidrar med pengar för att stötta
avdelningarnas annonsering om verksamhet i dagspressen.
Motion 18:21 föreslår
1) att uppdra åt partistyrelsen att under kommande år starta en rikstäckande veckotidning
och en webbtidning för att skapa gröna, decentralistiska arenor för debatt och
erfarenhetsutbyte.
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Motion 18:22 föreslår
1) att ta fram en informationspolicy för Centerpartiet [motionären lägger förslaget för
Stockholms del, men önskar även motsvarande diskussion på riksplanet]
Motionsyttrande: Någon generell möjlighet för annonsbidrag från riksorganisationen
(motion 18:20) till övriga organisationen finns inte idag. Partistyrelsen har heller inte för
avsikt att införa ett sådant bidrag, men kan tänka sig att riksorganisationen vid nationella
kampanjer även står för annonser i lokaltidningar, vilket redan sker idag.
Motion 18:21 föreslår bl.a. att Centerpartiet ska starta rikstäckande veckotidning och en
webbtidning för att öka debatt och erfarenhetsutbyte. Centerpartiet har redan en
medlemstidning där det är möjligt att föra debatt. På vårt Intranät Centralen finns också den
möjligheten. Erfarenheten är att få medlemmar, trots att möjligheterna finns, deltar i interna
debatter. Partistyrelsen delar inte motionärens uppfattning om att Centerpartiet ska starta en
rikstäckande veckotidning och ser med oro på vilka ekonomiska konsekvenser det skulle
kunna få. Trots detta väljer partistyrelsen att inte föreslå avslag på motionen, eftersom dess
idéer först bör värderas och prövas i en ny kommunikationsstrategi.
Motion 18:22 föreslår att Centerpartiet ska ta fram en informationspolicy där medlemmarna
är delaktiga, vilket ligger i väl i linje med kommunikationsstrategin. Partistyrelsen föreslår
att motionerna anses besvarade och får utgöra underlag i arbetet med den nya strategin för
att där prövas i vilken mån förslagen bör utgöra delar av en ny kommunikationsstrategi.

Partistämman beslutade:
•

Att motion 18:20, 18:21 och 18:22 anses besvarade.

4. MEDLEMSAVGIFT 20122012 -2013
Medlemsavgiftens storlek ska enligt Centerpartiets arbetsordning fastställas av partistämman
efter förslag från partistyrelsen. Som en följd av de stadgar som antogs 2007 och införandet
av central avgiftsupptagning har Centerpartiet sedan 2009 en och samma medlemsavgift,
oavsett till vilken krets i Centerpartiet som medlemskapet är kopplat till. Avgiften har sedan
2009 varit 150 kronor per år. Partistyrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad de
kommande två åren.
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Medlemsavgiften tillfaller kretsarna. Ett ökat medlemstal innebär därför, förutom nya
kontaktytor och fler engagerade människor, även ett direkt ekonomiskt tillskott för
kretsarna.
Riksorganisationen tar ut en administrativ avgift om 15 kronor för kostnader som rör den
centrala medlemsavgiftsupptagningen (främst tryck och porto, dock ej personalkostnader).
Den administrativa avgiften fastställs inte av partistämman, utan prövas av partistyrelsen i
samband med det årliga budgetarbetet. I dagsläget finns inga planer på en höjning av
avgiften.

Partistämman beslutade:
•

Att fastställa medlemsavgiften till 150 kronor för åren 2012 och 2013.

5. CENTERPARTIETS ENGAGEMANG
ENGAG EMANG I SVENSKA KYRKAN
KYRK AN
Motion 18:23 och 18:24 behandlar båda Centerpartiets engagemang i Svenska kyrkan, men
ur två olika aspekter. Motion 18:23 föreslår
1) att uppdra åt partistyrelsen formera en särskild organisation för centerpartister inom
Svenska kyrkan att utveckla en långsiktig centerpolitik för Svenska kyrkans utveckling.
Motion 18:24 tar upp frågan om partiets engagemang i kyrkovalet och föreslår
1) att Centerpartiet inte ska ställa upp i fler Kyrkoval, samt
2) att så länge Centerpartiet är representerat i kyrkopolitiken skall partiet verkar för en
avpolitisering av Svenska kyrkan.
Motionsyttrande: Centerpartiet har lång tradition av att medlemmar tar ansvar även i andra
folkrörelser. Svenska Kyrkan med sin rikstäckande organisation och sin demokratiska
uppbyggnad är det allra tydligaste exemplet hur centerpartister genom årtionden har tagit
ansvar som förtroendevalda och genom ideellt arbete.
Så länge Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp i val till Svenska Kyrkan är målet
att öka röstetalet och öka inflytandet i de valda organen och aktivt medverka till folkkyrkans
positiva idéutveckling. Därför föreslår partistyrelsen att kyrkomötesgruppen tillsammans
med kyrkopolitiska sektionen får i uppdrag att utifrån förslagen i motion 18:23 finna former,
exempelvis på Centralen, för ett kyrkopolitiskt idéforum där kyrkopolitiska frågor
diskuteras och debatteras. Detta innebär att motionen anses besvarad.
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Motion 18:24 menar helt riktigt att Centerpartiet som folkrörelse ska vara ett öppet och
inkluderande parti. Alla, som delar Centerpartiets grundläggande idé om alla människors
lika värde med samma rättigheter och skyldigheter, ska ha möjlighet att verka också i
profilerade centerforum. Religionsfriheten är helt avgörande i vårt mångkulturella samhälle,
där mångfalden av kulturer och religioner på alla sätt är tillgångar som ska värnas och
stärkas.
Inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 beslutade riksdagen att
Svenska kyrkan ska omfattas av en särskild ramlag där det bl.a. garanteras en demokratisk
uppbyggnad, ett rikstäckande uppdrag och att kyrkans egendom ska betraktas som
nationellt kulturarv. Centerpartiet var en mycket viktig aktör i den processen och tog också
ett stort ansvar för det slutliga beslutet.
Centerpartiet deltar i val till Svenska kyrkan därför att 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.
En kyrkopolitisk kandidatur och ett kyrkopolitiskt uppdrag måste alltid bäras av en
personlig övertygelse. I ett mångkulturellt och mångreligiöst Centerpartiet är det självklart
att medlemmarna tillhör olika religioner eller är icke-troende. Partistyrelsen menar att
Centerpartiet även fortsättningsvis ska delta som nomineringsgrupp under
partibeteckningen Centerpartiet i valet till Svenska Kyrkan. Det innebär också ett särskilt
ansvar att vara observant på att medlemmar och sympatisörer med annan trosuppfattning
respekteras i enlighet folkrörelsevärderingar och partiets idéprogram. Motion 18:24 avslås
därför.
Slutligen vill partistyrelsen påminna stämman om att det är partistyrelsen som enligt
gällande arbetsordning äger beslutet om att Centerpartiets deltagande som
nomineringsgrupp vid val till kyrkomötet, och enligt samma arbetsordning även fastställer
riktlinjer för Centerpartiets deltagande i kyrkovalet och därtill hörande nomineringsarbete.

Partistämman beslutade:
•

Att motion 18:23 anses besvarad.

•

Att motion 18:24 avslås.
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6. ÖVRIGA MOTIONER
M OTIONER
Motion 18:25 Studentmedarbetare,
Motion 18:25 tar upp problemet med att mer än var femte student som avslutar sin examen
fortfarande är arbetslös efter ett år, och föreslår
1) att Centerpartiet anställer studentmedarbetare på riksorganisationen, samt
2) att Centerpartiets statsråd påläggs att undersöka möjligheterna för att anställa fler
studenter.
Motionsyttrande: Centerpartiet föreslog inför valet 2010 att öppna upp för
studentmedarbetare med möjligheten för studenter att parallellt med studier arbeta på en
studieanknuten arbetsplats. Ytterligare anställningar på riksorganisationen är naturligtvis
förknippade med kostnader och måste ställas mot andra angelägna verksamheter. Idé om
studentmedarbetare är värd att ha i åtanke, inte minst med tanke på den decentralisering
som riksorganisationen står inför. Partistyrelsen förslår därför att motionen ska anses
besvarad.

Partistämman beslutade:
•

Att motion 18:25 anses besvarad.

Motion 18:26 , Folkdräkter på rikstinget
Motion 18:26 slår ett slag för bygdekulturen och de vackra folkdräkter som ofta förekommer
i samband med Centerpartiets riksting. Motionären föreslår
1) att deltagare i centertåget som tidigare använt sina folkdräkter fortsätter att bära dem
under dagen för öppnandet av Centerpartiets partistämmor, samt
2) övriga besökare som har tillgång till en folkdräkt rekommenderas att använda dräkten såsom vårt inslag av kultur och bygdehistoria.
Motionsyttrande: Partistyrelsen delar motionärens syn när det gäller att folkdräkter i sig är
vackra, konstnärliga hantverk. Dock anser styrelsen att det måste vara upp till var och en att
själv klä sig på det sätt man finner bekvämt och lämpligt, varför motionen bör avslås.

Partistämman beslutade:
•

Att motion 18:26 avslås.
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Motion 18:29 , ”Nobelpris” för forskning inom miljöteknik
Motion 18:29 menar att Centerpartiet bör inrätta ett ”Nobelpris” för forskning inom miljöteknik för att öka inslaget av morötter och utvecklingsoptimism inom området, och föreslår
1) att Centerpartiet ska etablera ett pris för forskning inom miljöteknik med samma
prissumma som enskilda nobelpris och tilldelad av en av Centerpartiet oberoende
vetenskaplig kommitté.
Motionsyttrande: Centerpartiet har de senaste åren delat ut bl.a. miljöpris och
jämställdhetspris, men då upplevelsen är att det blivit svårare och svårare att få
uppmärksamhet genom prisutdelning vill inte partistyrelsen instifta ännu ett pris. Motionen
bär därför avslås. Däremot är partistyrelsen positiv till att uppmärksamma viktiga frågor
som exempelvis klimatproblematiken. Detta kan ske i olika former t.ex. genom donationer,
utmärkelser eller på andra sätt som uppmärksammar frågan.

Partistämman beslutade:
•

Att motion 18:29 avslås.
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