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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 21-12 ang. Förbundsstämma – riksting vid valår
Vid riksstämman i Västerås 2004 togs ett första beslut om den stadgeförändring som innebar att
partistämmor skulle hållas vartannat år. Detta beslut konfirmerades av 2005 års riksstämma, och
Centerpartiet har sedan dess kallat till partistämma vartannat år. Stämman beslutade då även att
partistämmorna ska vara förlagda till udda år, dvs. år före och efter ordinarie val. Tanken med detta var
att stämman före valåret skulle ange den långsiktiga politiken för mandatperioden och stämman efter
ett val kunna diskutera utvärdering av detsamma.
I samband med beslutet framhölls vikten av att Centerrörelsen skulle finner andra former än just
stämman som möjliggör för medlemmar att träffas och prata politik på nationell nivå även ”icke
stämmo-år”. Ett exempel på detta är att kommundagarna utvecklats rejält de senaste åren och samlar
nu uppemot 1000 medlemmar. Ett annat exempel är de s.k. valkonvent som genomförts 2006 och 2010
och som samlade hundratals medlemmar.
Att arrangera en partistämma är mycket resurskrävande, både i nerlagd tid 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. De ekonomiska resurser som en partistämma kräver
kan användas på många andra sätt för att skapa utåtriktade aktiviteter. Om det är TV-tid som
eftersträvas finns numera möjligheten att via SVT Forum få intressanta seminarier direkt- och
eftersända. För Centerpartiets del har detta varit möjligt vid flera tillfällen bara det senaste året. Några
exempel på detta är seminariet ”50 år av miljödebatt är bara starten” och samtalet med våra tre
kvinnliga partiledare.
Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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