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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 47-13 ang. Ekonomiskt stöd
till ledande medlemmar och kandiderande Centerpartister

De ekonomiska förutsättningarna för Centerpartiets kretsar och distrikt ser
olika ut. I några fall är ekonomin mycket god, i andra är det mer kärvt att
få verksamheten att gå runt. Svårast torde det vara i de kretsar som inte
har mandat i kommunfullmäktige, eller där det kommunala partistödet är
mycket lågt. För distrikten spelar oftast partistöd kopplat till
landstingsmandat en mycket stor roll.
I samband med Centerpartiets stora stadgerevision 2007 framhölls
principen att varje del av organisationen själv skulle bära de konstander
som uppgifterna i stadgarna medför. Detta fick direkt till följd att
riksorgansationen numera helt bekostar ombudens resa, kost och logi i
samband med partistämmorna, vilket motsvarar 5-6000 kronor per ombud,
beroende på stämmans längd och resekostnader.
För att öka kretsars och distrikts möjligheter att medverka vid centrala
arrangemang subventionerar riksorganisationen deltagaraavgifterna på
kurser och konferenser, t.ex. de nationella kretsordförandeträffarna.
Riksorganisationen betalar också drift- underhåll- och utvecklingskostnader
för organisationens medlemsregister och den tekniska plattformen för
lokala och regionala hemsidor, inklusive centerrörelsens e-postsystem.
Medlemsavgiften i Centerpartiet tillfaller kretsarna, vilket innebär att en
lyckad medlemsrekrytering ger direkt ekonomiskt resultat i den lokala
kassan. 10 nya medlemmar ger 1500 kronor och samtidigt nya människor
kan engageras i det lokala partiarbetet.
En jämförelse med de övriga partierna i Alliansen visar att Centerpartiet är
det enda parti där ekonomiska medel som medlemsavgifter och
serviceavgifter inte först från den lokala till den centrala nivån.
Sammantaget menar partistyrelsen att principen om att varje del av
organisationen bör bära sina egna kostnader bör gälla även i framtiden.
Den principen innebär att kretsar och distrikt själva värderar vilka
kandidater man eventuellt vill ge extra ekonomiskt stöd utifrån den egna
ekonomins förutsättningar.
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Partistyrelsen är väl medveten om att valår medför extra kostnader för
organisationen. Därför har partistyrelsen beslutat om ekonomiskt stöd till
distrikten om 2,5 Mkr. Tillkommer gör riktade satsningar gentemot
storstäder och mandatlösa riksdagsvalkretsar och mandatlösa kommuner
om ytterligare 5,3 Mkr.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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