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1.

STADGEJUSTERING

2.

UPPDRAG 2010

3.

VI SKA ENGAGERA OCH REGERA!

Svenska kyrkan – en plats för demokrati

Centerpartiet vill
3.1. fortsätta arbetet för att nå målen i Uppdrag 2010
3.2. fortsätta att utveckla och lyfta fram våra profilfrågor så att de blir tydliga och drivs på
alla nivåer i organisationen
3.3. inte under några omständigheter sitta i en regering tillsammans med främlingsfientliga
partier, eller i en regering som stöds av sådana partier

4.

EN ORGANISATION I STÄNDIG UTVECKLING

Centerpartiet ska växa!
Nya arbetssätt för att kanalisera engagemang
Nya arbetsformer – nya möten med människor
Interndemokrati
Centerrörelsens samarbete
Medarbetare – en av våra viktigaste resurser
Att leva som vi lär ger ökad trovärdighet

Centerpartiet vill
4.1. jobba kontinuerligt med medlemsvärvning
4.2. utveckla formerna för mottagandet av nya medlemmar
4.3. se över möjligheterna att inrätta en nationell pott där man kan söka resurser för
nyskapande organisationsutvecklingsprojekt
4.4. fortsätta att utveckla metoder och verktyg för kontinuerligt utåtriktat arbete på lokal och
central nivå
4.5. stödja genomförandet av ”Politikerskolor” runt om i landet
4.6. utveckla samarbetsformerna mellan Centerpartiets fyra organisationer samtidigt som vi
tar tillvara styrkorna hos var och en
4.7. att en jämn könsfördelning ska eftersträvas på Centerpartiets listor
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5.

KOMMUNIKATION

Centerpartiet vill
5.1. se över och utveckla partiets Internwebb för att ge bättre förutsättningar för politisk och
opinionsbildande verksamhet
5.2. se över och utvärdera medlemstidningen C.
5.3. kontinuerligt se över och förbättra internkommunikationen

6.

VÄLUTBILDADE MEDLEMMAR – STÖRRE FRAMGÅNG OCH
GENOMSLAG

Utveckla formen för utbildningarna – tillsammans med SV
Utbildningar 2009–2011

Centerpartiet vill
6.1. utbilda sina förtroendevalda så att de kan ta ledarskapet i partiets utveckling efter
framgångsval 2010
6.2. långsiktigt utveckla formerna för utbildningarna så att det kan anpassas bättre till olika
medlemmars förutsättningar att utbilda sig
6.3. se över möjligheterna att utveckla webbaserade utbildningar för våra medlemmar

7.

EKONOMI

Fyrklöverlotteriet
Medlemsavgift för 2010 och 2011

Centerpartiet vill
7.1. att Centerpartiets kapital fortsätter förvaltas på ett ansvarsfullt, professionellt och på ett
för Centerpartiet som helhet optimalt sätt
7.2. att framtid och former för Fyrklöverlotteriet ses över
7.3. att partistyrelsen ges mandat att besluta om lotteriets framtid.
7.4. att medlemsavgiften för 2010 och 2011 fastställs till 150 kr per år
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BESLUT:
Beslöts att med ovanstående ändringar tillstyrka partistyrelsen yttrande och hemställan.

Vid protokollet:

Ordförande
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