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Till: Kenne Jönsson
kenne.jonsson@centerpartiet.se
Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 4-15 ang. Prioriterade nätverk
Partistyrelsen har vid sitt sammanträde den 2 mars 2015 behandlat ett
medlemsinitiativ med förslag om att riksorganisationen ska införa ett
prioriterat nätverk för Försvars- och säkerhetspolitik samt under vilka
förutsättningar prioriterade nätverk ska arbeta. Partistyrelsen avger
följande svar:
Formerna för nätverk som syftar till att inom sig samla intresserade
medlemmar och som vill bära namnet ”Centerpartiets nätverk…”
regleras i stadgarna: ”Nätverk består av medlemmar med gemensamt
intresse i en fråga eller i ett tema. Om nätverket önskar företräda eller
uttala sig å Centerpartiets vägnar, ges mandat från det organisationsled
där nätverket verkar. Ett nationellt nätverk ska därmed godkännas av
partistyrelsen.
Inom Centerpartiet har det över tid funnits ett antal nationella nätverk
som fungerar så som stadgarna beskriver. HBT-nätverket,
utrikespolitiska nätverket och tillgänglighetsnätverket är några exempel
på nätverk som under åren samlat intresserade medlemmar. På senare år
har landsbygdsnätverket bedrivit en livaktig verksamhet och i samband
med kommundagarna bildades miljönätverket för att ta tillvara det
intresse som medlemmar har i miljö- och klimatfrågan.
Nätverk är en frivillig organisationsform. Att de uppstår och existerar
bygger helt och håller på medlemmarnas engagemang och intresse och
det står fritt för den grupp som önskar starta ett nätverk att göra så.
Frivilligheten gör också att stadgar och arbetsordning endast i ringa
omfattning beskriver hur nätverken ska organisera sig, men för att
nätverket ska få status av ett Centerpartinätverk krävs att styrelsen för
den nivå som nätverket önskar engagera sig inom ger mandat att nyttja
Centerpartiets namn. Centerpartiets prioriterade frågor framgår av 2014
års valplan och valplattform. Det handlar om jobb i hela landet och
resultat för miljön.
Inför höstens partistämma i Falun har partistyrelsen tillsatt en
arbetsgrupp som ska ta fram ett ställningstagande inom området
Försvars- och säkerhetspolitik bl.a. för att belysa hur vi säkerställer ett
försvar som både kan möta nya hot mot vårt land och hantera
krissituationer, hur vi arbetar internationellt för att stärka mänskliga
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rättigheter och en demokratisk utveckling och hur ska Sverige förhålla
sig till NATO. Partistyrelsen har dock inte för avsikt att starta ett
nationellt nätverk inom området Försvar- och säkerhetspolitik.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
Centerpartiets partistyrelse
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