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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 44-13 ang. Medlemsinitiativ

De formella möjligheter centerrörelsens medlemmar har att lämna in förslag
till partistämma, partistyrelse och riksdagsgrupp - men även till den lokala
och regionala nivån - regleras i partiets arbetsordning.
Där står att medlemmar har två formella möjligheter att lägga förslag till
organisa¬tionen: medlemsinitiativ och motion.
Medlemsinitiativ ska vara skriftligt. Politiska förslag ställs till
kommun¬fullmäktigegruppen, landstingsgruppen eller till riksdagsgruppen
bero¬ende på vilken nivå förslaget avser.
Medlemsinitiativ som rör organisato¬riska frågor ställas till krets-, distriktseller partistyrelse.
Motioner kan ställas till kretsens årsstämma, till distriktsstämman eller till
partistämman.
Medlemmen väljer själv om motionen ska skickas direkt till det
organisationsled där man önskar beslut eller om motionen på väg mot
beslut först även ska behandlas av krets- och/eller distrikts¬stämma. Det
ska tydligt framgå i motionen vilken nivå den är ställd till.
Motion till kretsens årsstämma ska lämnas till kretsstyrelsen senast sista
januari. Kretsstyrelsen ska yttra sig över motionen inför årsstäm¬man.
Motion och yttrande ska sändas ut till alla medlemmar tillsam¬mans med
kallelsen till årsstämman.
Motion till distriktsstämman ska lämnas till distriktsstyrelsen senast den
sista februari. Om medlemmen önskar att motionen först ska behandlas av
kretsens årsstämma ska motionen lämnas till kretsstyrel¬sen senast sista
januari - kretsstyrelsen ansvarar då för att motionen tillsammans med
kretsens yttrande och beslut lämnas vidare till distriktet i rätt tid.
Distriktsstyrelsen ska yttra sig över motionen inför distriktsstämman.
Motion och yttrande ska sändas ut till valda ombud tillsammans med
kallelsen till distriktsstämman.
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Motion till partistämman ska lämnas till riksorganisationen senast den sista
april. Om medlemmen önskar att motionen först ska behandlas av kretsens
årsstämma och/eller distriktsstämman ska motionen lämnas till respektive
styrelse enligt vad som anges ovan. Krets-/distrikts¬styrelsen ansvarar då
för att motionen tillsammans med yttrande och beslut lämnas vidare till
riksorganisationen i rätt tid.
Varken arbetsordning eller stadgar förhindrar att en motion åter lämnas in
som medlemsinitiativ. Men om frågan nyss är debatterad och beslutad av
partistämmans 522 ombud och röstberättigade finns ytterst små
möjligheter för riksdagsgruppen och/eller partistyrelse att överpröva
stämmans beslut genom att förändra detsamma. Om en motionär inför en
stämma ser direkta felaktigheter i det underlag som stämman har att ta
ställning till är det viktigt att detta påtalas innan stämman, t.ex. direkt till
det egna kretsombudet som i sin tur kan föra medlemmens talan på
partistämman.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.

Stora Nygatan 4 | Box 2200 103 15 Stockholm
+46 (0) 8-617 38 99 (t) +46 (0) 8-617 38 10 (f)
info@centerpartiet.se | www.centerpartiet.se

