Inför kretsårsmötet:

Nyheter i Centerpartiets stadgar och arbetsordning
Partistämman i Malmö beslutade om nya stadgar och ny arbetsordning.
Delar av den tidigare arbetsordning har lyfts in i stadgarna men modellen med två
dokument – stadgar och arbetsordning behålls. Stadgarna är ett ”ska”-dokument, dvs.
gäller hela organisationen och kan inte förhandlas bort. Arbetsordningen däremot är mer
en rekommendation och ger frihet för kretsar och distrikt att själva fastställa hur man
praktiskt vill arbeta. Inte minst gäller detta nomineringsprocessen.
Även om frihetsgraden är det viktigt att regelverket kring nomineringsprocessen beslutas
demokratiskt och är tydlig och förutsägbar både för medlemmar och kandidater. Om
kretsen eller distriktet inte fattar aktiva beslut om regelverk gäller de normalregler som
finns i arbetsordningen.
Här följer en sammanfattning av nyheterna i dokumenten som framför allt berör
kretsarna.

Kretsens och styrelsens uppgift
Uppgiftsparagraferna har förtydligats för att ge bättre vägledning för kretsens ansvar och
formuleras nu så här:
Kretsens uppgift är att
•

Vara ett forum för ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda kommunala
representanter, medlemmarna och kommuninvånarna.

•

Utifrån Centerpartiets idéprogram och partistämmans beslut utforma den
praktiska politiken i kommunen.

•

Kommunicera Centerpartiets politik och delta i den politiska debatten.

•

Engagera människor som vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med
Centerpartiets värderingar och program.

•

Värva, introducera och utbilda medlemmar samt erbjuda medlemmarna ett
aktivt medlemskap t.ex. genom medlemsmöten där aktuella politiska och
organisatoriska frågor diskuteras.

•

Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför
val av kommunfullmäktige.

Om styrelsens ansvar sägs nu följande: Kretsstyrelsen leder kretsens arbete mellan
kretsstämmorna och ansvarar för att de uppgifter kretsen har enligt §5 mom. 3 planeras
och genomförs. Därutöver ska kretsstyrelsen även
•

Ansvara för kretsens verksamhetsplan och ekonomi.

•

Regelbundet bjuda in samtliga medlemmar till kretsmöten.

•

Hålla regelbunden kontakt eventuella avdelningar och nätverk inom kretsen.

•

Hålla regelbunden kontakt med kommunfullmäktigegruppen och
distriktsstyrelsen.
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•

Lämna in kretsens årsrapport till Riksorganisationen senast den 15 mars.

Rösträtt på kretsstämman
Alla medlemmar har som tidigare rösträtt på sin kretsstämma. Det innebär både en stor
öppenhet och delaktighet. För att minska risken för kupper, dvs. medlemsvärvning nära
inpå mötet som endast har syftet att förändra stämmobeslutet, införs en längre karenstid
för nya medlemmar innan de får rösträtt på kretsstämman. Rösträtten ges nu till de som
är medlemmar minst 30 dagar innan det datum som kallelse till kretsstämman skickas.

Alla motioner som ska till Partistämman ska passera
distriktsstämman
Partistämman beslutade om en återgång till ordningen att alla motioner som ställs till
partistämman först ska behandlas på en distriktsstämma. Detta skapar ett tydligt ”öra
mot marken” då det yttrande som finns från distriktsstämman ger Partistyrelsen
vägledning i arbetet med motionsyttranden. Viktigt att notera är att distriktsstämman
inte kan stoppa en motion. Även om distriktsstämman avslår motionen går den vidare till
Partistämman. Förslaget innebär alltså inte en inskränkning av medlemmarnas
motionsrätt – bara att motionens färdväg till partistämman förändras något.

Tydligare skrivning om god representativitet
Skrivningarna om vikten av att Centerpartiet har god representativitet avseende både
interna och externa uppdrag har skärpts och i detta arbete har syskonorganisationen
varit särskilt delaktiga. Det är viktigt att detta blir känt för valberedningar och
nomineringskommittéer.
Stadgarna säger att: Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är ledord när förtroendeuppdrag ska fördelas. Detta följs upp i arbetsordningen av följande skrivning:
Centerpartiet ska på alla nivåer ha bredd i partiets representation och kompetenta,
engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund.
Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att
beakta när valsedlar utformas och val förrättas.
Hänsyn ska även tas så att alla fyra delar av Centerrörelsen - Centerpartiet,
Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter - ges god
representativitet på alla nivåer, dvs. lokalt, regionalt och nationellt. Vid utformning av
valsedlarna är det särskilt viktigt att värdera vilka listplaceringar som konkret innebär att
en person är valbar.

Distrikt som också är kretsar
De distrikt som också är kretsar (Stockholms stad, Göteborg, Gotland) har nu möjlighet
att införa en modell med ombudsförfarande till krets-/distriktsstämman om man så själv
beslutar.

Medlemsinitiativ tas bort på krets och distriktsnivå
Medlemsinitiativen har uppfattats som en formellt krånglig väg för påverkan gentemot
den lokala och regionala nivån, dvs. i kretsar och distrikt och tas nu bort. Dessutom är
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behovet av att kunna komma med förslag mellan stämmorna inte alls lika stort då man
har stämma varje år. På nationell nivå behålls medlemsinitiativen i oförändrad form.

Inga förändringar i det som förtroenderådet beslutade hösten
2016, men medlemsomröstning är inte längre obligatoriskt
De förändringar i arbetsordningen som togs av förtroenderådet hösten 2016 om framför
allt regler för nomineringsprocessen ligger kvar oförändrat. Endast konsekvensändringar
har gjorts i och med att förslaget om att medlemsomröstning inte längre är ett
obligatoriskt inslag.
Observera att påbörjade nomineringsprocesser inför valet 2018 ska följa den gamla
stadgan/arbetsordningen, dvs. vi ändrar inte regelverket under spelets gång.
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