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Stadgar för Centerkvinnorna
§ 1 Mål

Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och  
pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig  
själva och sina drömmar. 

§ 2  Syfte
Centerkvinnorna är en feministisk organisation och ska aktivt 
verka för jämställdhet i samhället och i Centerpartiet genom att 
opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och jämställdhet. 
Kvinnor ska motiveras och stödjas att ta plats i samhället och 
inom Centerpartiet.

§ 3 Organisation
Centerkvinnornas politik och verksamhet formas utifrån de  
program Centerkvinnorna antar och Centerpartiets idéprogram.

Centerkvinnorna är en självständig organisation inom Center
rörelsen. Centerkvinnorna består av dess medlemmar och de led 
de väljer att organisera sig i. Centerkvinnorna är ett rikstäckande 
förbund.

§ 4 Medlemskap
Mom 1
Alla fysiska personer som stödjer Centerkvinnornas mål och 
syfte kan bli medlemmar i Centerkvinnorna. Medlemskapet söks 
direkt i en avdelning eller via förbundet. En person är medlem i 
Centerkvinnorna som genom erlagd medlemsavgift aktivt tagit 
ställning för ett medlemskap. 

Arbetsordning till stadgarna
Detta är en arbetsordning till Centerkvinnornas stadgar. Arbets-
ordningen fastställs med enkel majoritet av när varande ombud på 
förbundsstämman. Ändring görs genom samma förfarande.
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Mom 2
Medlemskapet upphör när medlemmen begär utträde eller blir 
utesluten enligt § 13. Tidigare medlem som inte förnyat sitt med
lemskap genom att betala sin medlemsavgift senast den 30 juni 
det år avgiften avser är inte längre medlem i Centerkvinnorna. 
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap i förtid meddelar 
detta till Centerkvinnorna.

Mom 3
Alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Center
partiets Ungdomsförbund eller i Centerstudenter har samma 
demokratiska rättigheter inom Centerpartiet. Alla medlemmar 
tillhör en krets och kan efter eget intresse delta i verksamhet 
inom hela Centerpartiet. Varje medlem har närvarorätt, yttran
derätt och förslagsrätt på samtliga avdelningsmöten, kretsmöten, 
distriktsstämmor och partistämmor inom Centerpartiet. 
Röstlängd till partikretsens årsstämma och partikretsens  
nomineringsstämma består av medlemmar inom centerrörelsen 

Avdelning kan begära hos förbundsstyrelsen att en medlem ska 
uteslutas. När en sådan begäran inkommer ska riksorganisationen 
omedelbart underrätta styrelsen i berörd avdelning och partikrets. 
Den som är föremål för uteslutning ska ges möjlighet att skrift-
ligen kommentera detta inför förbundsstyrelsens beslut. När  
beslut om uteslutning tagits ska riksorganisationen meddela 
beslutet till samtliga distrikt, organisationsled och till Center-
kvinnornas, Centerpartiets Ungdomsförbunds och Centerstuden-
ters riksorganisationer. Den som blivit utesluten ska  få ett skrift-
lig meddelande om detta och snarast avlägsnas från intranät och 
e-postsystem. Hela ärendet ska behandlas skyndsamt.

Medlemskap
Avdelningen ansvarar för att varje ny medlem erbjuds introduk-
tion och för att ge medlemsvård. Riksorganisa tionen sänder  
välkomstpaket till ny medlem.
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upptagna i medlemsregistret den 31/12 året innan det aktuella 
mötet hålls samt nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift 
senast vid det datum kallelsen till mötet skickas.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift betalas varje år till avdelning. Medlemsavgiften 
fastställs på förbundsstämman för nästkommande verksam
hetsår. 

§ 6 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att närvara, yttra sig  
och lägga förslag på möten och stämmor i Centerkvinnorna. 

§ 7 Motionsrätt
Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att lämna motioner  
till Centerkvinnornas årsmöten och stämmor. Motioner till  
avdelningsårsmöten skall vara avdelningsstyrelsen till handa  
senast 10 dagar före årsmötet. Motioner till förbundsstämman 
skall vara riksorganisationen till handa senast 45 dagar före  
förbundsstämman. 

Medlemsavgift
Upptagning av medlemsavgiften sker centralt. Den av förbunds-
stämman fastställda medlemsavgiften tillfaller avdelningen med 
eventuellt undantag för en serviceavgift som tillfaller förbundet 
för administrationen av medlemshanteringen. Medlemmar som  
ej betalt medlemsavgift ska få en påminnelse. Därefter ska  
avdelningen informeras om att medlemmen ej har betalt avgiften. 

Den avdelning som själv vill sköta upptagningen av medlemsavgift 
ska anmäla det till riksorganisationen och har därmed skyldighet 
att anmäla uppgifter om avdelningens medlemmar till riksorgani-
sationen. När beslut finns om att subventionera del av eller hela 
medlemsavgiften för enskilda medlemmar ansvarar den som fattat 
beslutet för att inbetalning av medlemsavgiften, för de medlem-
mar det berör, sker.
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§ 8 Medlemsinitiativ
Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att genom medlems
initiativ inkomma med förslag och få svar på sina frågor.  
Ett medlemsinitiativ kan ställas till avdelnings eller förbunds
styrelsen. Det ska tydligt framgå att det är ett medlemsinitiativ 
då det därigenom får hög prioritet. Medlemsinitiativet ska be
svaras inom en månad från då det inkommit. Medlemsinitiativ 
till avdelningsstyrelsen ska redovisas på avdelningens årsmöte 
och medlemsinitiativ till förbundsstyrelsen ska redovisas på för
bundsstämman. Redovisningen sker skriftligt och det ska där 
framgå vilka medlemsinitiativ som tagits, en kortfattad beskriv
ning av innehållet samt en kortfattad beskrivning av svaret.

§ 9 Röstning
Vid all röstning inom Centerkvinnorna har varje närvarande 
röstberättigad en röst. Röstning för någon icke närvarande,  
är inte tillåten. Vid förhinder för ordinarie ombud ersätts  
denne med vald ersättare. 

§ 10 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan 
genom lottning. Om votering begärs vid personval ska sådan ske 
slutet. 

§ 11 Beslutsmässighet
För beslutsmässighet i styrelser i Centerkvinnorna gäller att  
mer än hälften av de röstberättigade styrelseledamöterna finns 
närvarande. 

§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet av  
avgivna röster vid en ordinarie förbundsstämma eller enkel  
majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande  
förbundsstämmor, varav minst en ordinarie.
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§ 13 Uteslutning
Om det finns synnerliga skäl kan nytt medlemskap eller för
nyelse av medlemskap prövas av avdelningsstyrelsen. Den som 
vägrats medlemskap ska av avdelningsstyrelsen få en skriftlig 
motivering och kan därefter begära att få frågan prövad hos  
förbundsstyrelsen. Medlem som bryter mot dessa stadgar,  
motverkar Centerkvinnornas syften eller på annat sätt allvarligt 
skadar Centerpartiet och dess syskonorganisationer kan, efter 
hörande av avdelningen, uteslutas av förbundsstyrelsen. Skriftligt 
meddelande med motivering till uteslutningen ska översändas 
till berörd person. Den som blivit utesluten kan ansöka hos  
förbundsstyrelsen om återinträde i Centerkvinnorna.
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Avdelning

§ 14 Definition
En avdelning inom Centerkvinnorna samlar medlemmar som 
har ett gemensamt intresse såsom ett särskilt politisk område el
ler att de bor inom ett avgränsat geografiskt område. Avdelning
en är en juridisk person. Det är i en avdelning som man ansluter 
sig som Centerkvinnomedlem. 

Avdelning
”En avdelning inom Centerkvinnorna samlar medlemmar som har 
ett gemensamt intresse såsom ett särskilt politisk område eller att 
de bor inom ett avgränsat geografiskt område.” (§ 14) Det betyder 
att avdelningen kan vara knuten till ett geografiskt område, men 
inte behöver vara det. En avdelning som bygger på geografisk sam-
hörighet kan vara knuten till exempelvis en by, stad, kommun eller 
län/region. En avdelning som knyter samman medlemmar med ett 
gemensamt politiskt intresse kan till exempel vara rikstäckande eller 
läns/regiontäckande. Exempel på intresseområden avdelningen kan 
organiseras kring kan vara jämställdhet eller mäns våld mot kvinnor. 

Vid nybildning av avdelning ska Riksorganisationen vara behjälplig.

§ 15 Bildande
En avdelning kan bildas då minst tre medlemmar är villiga att 
driva verksamheten och medverka i avdelningsstyrelsen. 

§ 16 Uppgift
Avdelningens uppgift är att tillsammans med riksorganisationen 
ansvara för medlemsvärvning och medlemsvård samt att utforma 
Centerkvinnornas politik på det lokala planet med utgångspunkt 
i organisationens mål och syfte.
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§ 17 Årsmöte
Mom 1
Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Avdelningen 
ska ha ordinarie årsmöte senast den sista februari varje år. 

Mom 2
Extra årsmöte hålls då avdelningens styrelse finner anledning  
till det eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen  
så begär. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är  
orsak till det extra årsmötet. 

Mom 3
Kallelse till årsmötet ska vara avdelningens medlemmar till 
handa senast 8 dagar före årsmötet. 

Mom 4
Alla medlemmar i avdelningen med giltigt medlemskap för 
innevarande år har rösträtt på årsmötet. 

Mom 5
På årsmötet granskar medlemmarna hur styrelsen för avdelningen 
skött avdelningens verksamhet och ekonomi under föregående 
år. Med styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisions
berättelse som grund beslutar årsmötet om styrelsen ska ges  
ansvarsfrihet för föregående år.

Vid ordinarie årsmöte behandlas minst följande ärenden:
• Godkännande av kallelse
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre,  

i avdelningsstyrelsen
• Val av ordförande
• Val av övriga styrelseledamöter 
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• Val av firmatecknare
• Val av minst en revisor och minst en ersättare för inneva

rande verksamhetsår. 
• Val av ombud till förbundsstämman (se § 22 Mom 4)
• Motioner
• Verksamhetsriktlinjer och ekonomiska riktlinjer samt övriga 

förslag från avdelningsstyrelsen
• Redovisning av inkomna medlemsinitiativ
• Val av valberedning

Avdelningsstyrelse
Avdelningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer 
vilka har till uppgift att:
• verkställa beslut fattade på årsmötet 
• planera och samordna verksamhet med utgångspunkt i  

organisationens mål och syfte 
• sköta avdelningens förvaltning samt göra verksamhets-

berättelse och bokslut
• i samverkan med övriga centerorganisationer utföra valarbete 
• bevaka kvinnorepresentationen vid nomineringar såväl till 

allmänna val som vid val till förtroendeuppdrag i kommun, 
landsting/region och riksdag

• verka för delaktighet, sammanhållning och tillväxt i  
avdelningen

• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information 
och insyn i verksamhet och förvaltning som riksorganisatio-
nen behöver

• föra Centerkvinnornas talan på det lokala planet 
• utveckla avdelningen

Rösträtt i avdelningsstyrelsen har av årsmötet valda ledamöter.

Sammanträden hålls så ofta styrelsen finner det lämpligt eller då 
minst tre medlemmar så önskar.



10

§ 18 Räkenskaper och revision
Avdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överläm
nas senast en vecka före årsmötet till revisorerna för granskning. 
Revisorerna ska därefter inför årsmötet inkomma med berättelse 
över föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper 
samt till eller avstyrka ansvarfrihet för styrelsen.

§ 19 Upplösning
Så länge tre medlemmar vill behålla avdelningen och är beredda 
att upprätthålla organisationen kan den inte upplösas. Beslut om 
upplösning fattas på två på varandra följande medlemsmöten  
varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Alla medlemmar ska ha  
fått personlig kallelse till mötena i vilken det tydligt framgår 
att frågan om upplösning ska behandlas. Kallelserna skall även 
skickas till Riksorganisationen. 

Upplöses avdelning tillfaller dess tillgångar, efter reglering av 
eventuella skulder, och handlingar den organisering i Center
kvinnorna som beslutats om på upplösningsmötet. Om inget 
beslut fattas tillfaller tillgångarna, efter reglering av eventuella 
skulder, förbundet. Vid sammanslagning av Centerkvinno
avdelningar behålls tillgångar och handlingar inom den  
nybildade avdelningen.
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Förbund

§ 20 Definition
Centerkvinnorna består av dess medlemmar och de led de väljer 
att organisera sig i. Centerkvinnorna är ett rikstäckande förbund.

§ 21 Uppgift
Förbundet, dess medlemmar och de led de väljer att organisera 
sig i, ansvarar tillsammans för medlemsvärvning och medlems
vård samt att utforma Centerkvinnornas politik med utgångs
punkt i organisationens mål och syfte. Förbundet utgör service
organ för avdelningar samt anordnar utbildningar.

§ 22 Förbundsstämma
Mom 1
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.  
Ordinarie förbundsstämma ska hållas jämna år före sista juni. 

Förbundsstämma
År mellan förbundsstämmor har förbundsstyrelsen i uppdrag att 
arrangera någon form av utåtriktad aktivitet eller utbildnings-
satsning regionalt eller nationellt.

Mom 2
Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner anled
ning till det eller då minst en fjärdedel av avdelningarna skrift
ligen så begär. Vid extra förbundsstämma behandlas bara den 
fråga som är orsak till den extra förbundsstämman.
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Mom 3
Kallelse till förbundsstämman ska vara anmälda ombud till 
handa senast 30 dagar före stämman. Stämmohandlingar  
utsänds senast 14 dagar före förbundsstämman.  

Ombud till förbundsstämman ska anmälas till riksorganisationen 
senast 30 dagar innan förbundsstämman. 

Mom 4
Rösträtt vid förbundsstämman har närvarande valda ombud 
från avdelning vilken lämnat godkänd årsapport för innevarande 
år eller nybildningsrapport för innevarande år senast den 31 mars. 
Avdelningen ska ha minst tre medlemmar. Avdelningen tilldelas 
ett ombud per påbörjat 20tal medlemmar vid föregående års slut. 

Nybildad avdelning får grunda sitt antal ombud på antalet 
medlemmar vid den tidpunkt då ombuden ska anmälas till 
riksorganisationen. Om nybildning sker då tiden för ombudsan
mälan till förbundsstämman passerat grundas antalet ombud för 
den nybildade avdelningen på antalet medlemmar vid nybild
ningsrapportens inlämnande.

Rösträtt har också fyra ombud vardera för Centerpartiet, Center
partiets Ungdomsförbund och Centerstudenter samt förbunds
styrelsens ledamöter. Den avgående styrelsens ledamöter har inte 
rösträtt i frågor som rör räkenskaper, revision och ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret. Den nyvalda styrelsen har inte 
rösträtt vid val av revisorer.  

För att ge alla ombud lika möjlighet att oavsett bostadsort delta 
på förbundsstämman tillämpas resefördelning vilken fördelar  
ombudens resekostnader lika. Riksorganisationen fastställer en  
genomsnittlig resekostnad för alla ombud och betalar ut respek-
tive fakturerar mellanskillnaden till den avdelning som ombudet 
representerat. Deltagarav giften för förbundsstämman subventio-
neras av förbundet så att kostnaden i minsta möjliga mån ska  
vara ett hinder för avdelningarna att skicka ombud.
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Förbundsstyrelse
Förbundet leds av en styrelse bestående av förbundsordförande, 
två vice ordföranden, minst sex och maximalt åtta övriga leda-
möter. Styrelsen har till uppgift att:
• verkställa av förbundsstämman fattade beslut 
• planera, samordna och leda förbundets verksamhet med  

utgångspunkt i organisationens mål och syfte
• sköta riksorganisationens förvaltning samt göra verksamhets-

berättelse och bokslut
• i samverkan med övriga centerorganisationer planera valarbete 
• stärka kvinnor som är kandidater och/eller förtroendevalda
• verka för delaktighet, sammanhållning och tillväxt i förbundet
• föra Centerkvinnornas talan på riksplanet
• utveckla organisationen
• anordna adekvat utbildning för medlemmarnas kompetens-

utveckling organisatoriskt och ideologiskt

Rösträtt i förbundsstyrelsen har av förbundsstämman valda ledamöter. 

Sammanträden hålls så ofta styrelsen finner det lämpligt.
Till förbundsstyrelsen adjungeras en representant vardera för  
Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund och Center-
studenter samt en av personalföreningen utsedd person.

Mom 5
På förbundsstämman granskar de valda ombuden hur förbunds
styrelsen skött förbundets verksamhet och ekonomi under före
gående år. Med styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse som grund beslutar stämman om styrelsen ska 
ges ansvarsfrihet för föregående år. 

Vid ordinarie förbundsstämma behandlas minst följande ärenden:
• Godkännande av kallelse
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst sex och 

maximalt åtta utöver förbundsordförande och vice förbunds
ordföranden, i förbundsstyrelsen
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• Val av förbundsstyrelse
• Val av förbundsordförande
• Val av 2 vice ordföranden
• Val av övriga ordinarie ledamöter
• Val av minst tre revisorer, varav minst en auktoriserad,  

samt två ersättare för innevarande verksamhetsår.  
Auktoriserad revisors ersättare är personlig.

• Motioner
• Verksamhetsriktlinjer och ekonomiska riktlinjer, fastställande 

av medlemsavgift samt övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Val av valberedning

Informationsflöde
Riksorganisationen är ansvarig för att nödvändig information når 
avdelningarna. Avdelningsordföranden är huvudsaklig mottagare 
för informationen. Riksorganisationens informationsflöde kan  
man läsa om i förbundets internkommunikationspolicy vilken  
antas årligen av Center kvinnornas förbundsstyrelse.

§ 23 Räkenskaper och revision
Riksorganisationens räkenskaper avslutas för kalenderår och 
överlämnas innan mars månads utgång till revisorerna för 
granskning. Revisorerna ska genomföra revision av föregående 
års ekonomiska förvaltning och räkenskaper samt göra en tillsyn 
av hur styrelsen uppfyller sina åtaganden. Revisorerna ska senast 
14 dagar innan förbundsstämma inkomma med revisionsberät
telse samt till eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 24 Upplösning
Så länge fem avdelningar vill behålla förbundet och är beredda 
att upprätthålla organisationen kan det inte upplösas. Beslut om 
upplösning fattas på två på varandra följande förbundsstämmor 
varav en ska vara ordinarie. Alla valda ombud ska ha fått en 
personlig kallelse till stämman i vilken det tydligt framgår att 
frågan om upplösning ska behandlas. 
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Distrikt
Avdelningar inom ett större geografiskt område som vill gå sam-
man och bilda ett distrikt har möjlighet att göra det. Avdelning-
arna som går samman och bildar distriktet avgör tillsammans vad 
distriktet ska ha för arbetsuppgifter, hur det ska organiseras och 
hur det ska finansieras. 

Om avdelningarna beslutar sig för att lägga ner ett frivilligt  
distrikt tillfaller tillgångarna, efter reglering av eventuella skulder, 
den organisering i Centerkvinnorna som beslutas om på upplös-
ningsmötet. Avdelningarna beslutar gemensamt hur verksamheten 
ska avslutas.

Nätverk
Om nätverket önskar företräda eller uttala sig å Centerkvinnornas 
vägnar, ges mandat från det organisationsled där nätverket verkar. 
Medlemmar och avdelningar som gemensamt vill driva en fråga 
kan efter egen fri vilja och intresse sluta sig samman i nätverk. 
Dessa kan bildas inom ett geografiskt område, kring ett tema, ett 
intresseområde eller för organisationsutveckling. Lokala nätverk 
ska ha en kontaktperson, som meddelas till avdelningsstyrelsen 
respektive förbundsstyrelsen. Grupper och nätverk ska utforma sin 
verksamhet i samråd med berörd styrelse. Nationella nätverk kan 
organiseras på motsvarande sätt i samråd med förbundsstyrelsen. 
Nätverket kan få mandat att företräda Centerkvinnorna av styrel-
sen på den nivån man verkar och kan därefter kalla sig ”Center-
kvinnornas nätverk i/för…

Upplöses förbundet tillfaller dess tillgångar, efter reglering av 
eventuella skulder, och handlingar Centerpartiet.

§ 25 Frivilliga organisationsformer 
 Stadgar för distrikt

Organisationsledet distrikt är frivilligt. Stadgar för distrikt  
fastställs av de avdelningar som utgör distriktet.



Box 2200, 103 15 Stockholm  
Tel 08-617 38 00  

centerkvinnorna@centerpartiet.se 
www.centerkvinnorna.se
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