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Till: Kenne Jönsson
Kenne.jonsson@centerpartiet.se
Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 1-15 ang. Medlemsundersökning
Alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets
Ungdomsförbund eller i Centerstudenter har samma demokratiska
rättigheter inom Centerpartiet. På kretsnivå har vi direktdemokrati, dvs.
varje medlem har rätt att på kretsens högsta beslutande möte kretsstämman - närvara, yttra sig och ge förslag samt avge sin röst. På
distrikts- och nationell nivå har vi representativ demokrati. Kretsarna
utser ombud till både distriktsstämmorna och partistämman. Distrikten
väljer ombud till partistämman.
Alla medlemmar i Centerrörelsen har rätt att skriva motioner till
stämmorna på samtliga nivåer. Det innefattar rätten att motioner till
partistämman, utan att motionen stoppas på vägen. Vid sidan av
stämmorna finns möjligheten att skriva medlemsinitiativ.
Stämmorna är partiets högsta beslutande organ. Kretsstämman på
kommunal nivå, distriktsstämman på regional nivå och partistämman på
nationell nivå. De respektive stämmorna utser också en styrelse som
mellan stämmorna har som uppgift att leda respektive del av
organisationen.
Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ. På
partistämman fattas beslut efter diskussion och debatt. Ombuden ges
möjlighet att lyssna på argument och synpunkter för att därefter göra
en sammanvägd bedömning och i demokratisk ordning fatta beslut om
Centerpartiets politiska inriktning. Dessa beslut ligger sedan till grund
för de överväganden som görs i partistyrelse och riksdagsgrupp - på
samma sätt som de gäller för övriga delar av organisationen på
kommunal och regional nivå. Det är med andra ord inte ”gissningar” om
stämningsläget i organisationen som ligger tillgrund för
ställningstaganden.
Partistyrelsen delar inte initiativtagarnas uppfattning att kostnaden för
en omfattande medlemsundersökning skulle vara minimala. För att
kunna genomföra en sådan undersökning krävs att varje medlem i
Centerrörelsen, inte enbart partiet, ges möjlighet att vara med. Det i sin
tur skulle kräva omfattande brevutskick då medlemsregistret endast
innehåller e-postadresser till ca 1/3 av medlemmarna. Säkerhet och
anonymitet måste också garanteras med inloggningsuppgifter.
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

Medlemmar som inte har tillgång till internet måste kunna delta på
samma villkor. Undersökningen behöver sammanställas och bearbetas
innan slutsatser kan dras.
En förändring i enlighet med vad som föreslår behöver föregås av en
stadgeändring. I alla fall om en sådan undersökning ska kunna få någon
reell effekt på det sätt som initiativtagarna föreslår. Undersökningen tar
då över stämmornas roll som forum för beslutsfattande inom
Centerrörelsen.
Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
Centerpartiets partistyrelse
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