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Förord 
Centerkvinnorna är ett kvinnoförbund inom Centerrörelsen, med syfte att verka 
för ett jämställt samhälle. Alla som delar våra värderingar är välkomna som 
medlemmar. Vars och ens engagemang kan se olika ut, liksom verksamheterna 
lokalt.  

Stadgarna sätter ramar och regler för arbetet i Centerkvinnornas avdelningar, 
distrikt och riksorganisation. De är också en överenskommelse om 
arbetsuppgifter och ansvar. Syftet är att underlätta arbetet i organisationen, så 
att vi står starka för framtiden. 

Som komplement till stadgarna finns Centerkvinnornas arbetsordning, som 
innehåller rekommendationer baserade på praxis. Det är ett komplement till 
stadgarna, som ska ge organisationen vägledning i det praktiska arbetet. Det är 
möjligt att förfara på annat sätt under förutsättning att det är förenligt med 
stadgarna och att beslutet är transparant för medlemmarna.  

Arbetsordningen finns insprängd i stadgarna i gröna rutor, i direkt anslutning till 
de paragrafer de utvecklar. Arbetsordningen fastställs med enkel majoritet av 
närvarande ombud på förbundsstämman. Ändring görs genom samma 
förfarande. 

Har du frågor om stadgarna eller arbetsordningen är du välkommen att höra av 
dig till riksorganisationen på 
centerkvinnorna@centerpartiet.se eller 08-617 38 70. 
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Centerkvinnornas stadgar  
och arbetsordning 
§ 1 Mål 

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

Vi vill se ett jämställt samhälle byggt på demokrati, där jämlikhet värnas och alla, 
oavsett könstillhörighet, har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och 
sina livsmål. 
 
§ 2 Syfte  

Centerkvinnorna är en feministisk, grön, liberal organisation som ska vara en drivkraft 
för jämställdhet i samhället och inom Centerrörelsen, genom att påverka och utbilda 
kring jämställdhet och samhällsfrågor. För oss är feminismen inte bara kvinnors arbete 
för jämställdhet utan alla människors strävan efter friheten att vara sig själv. 
Centerkvinnorna ska främja politiskt engagemang genom att motivera och stödja kvinnor 
att ta plats i samhället och inom Centerrörelsen, detta för att öka representationen av 
kvinnor på politiska uppdrag och att möjliggöra en aktiv jämställdhetspolitik. 
 
§ 3 Organisation 

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

Centerkvinnorna är en självständig organisation inom Centerrörelsen. Centerkvinnorna 
består av dess medlemmar och de led medlemmarna väljer att organisera sig i. 
Centerkvinnorna är ett rikstäckande förbund. Medlem är ansluten till en avdelning. 
Avdelningar kan välja att bilda ett distrikt. Alla avdelningar ingår i riksorganisationen. 
Varje avdelning och distrikt är egna juridiska personer med eget ansvar. 

Medlemmar som vill driva en särskild fråga kan bilda nätverk.  
 
§4 Medlemskap 

Var och en som delar Centerkvinnornas värderingar kan bli medlem genom att årligen 
betala den medlemsavgift som förbundsstämman fastställt. Medlemskapet är individuellt 
och söks via Centerkvinnornas riksorganisation eller via avdelning. En medlem ska vara 
ansluten till en avdelning. 

Om det finns synnerliga skäl kan en avdelning, efter konsultation med förbundsstyrelsen, 
neka medlemskap, se §13. Den som är medlem i ett annat parti än Centerpartiet, eller i 
ett annat politiskt partis kvinnoförbund, kan inte samtidigt vara medlem i 
Centerkvinnorna. 

  



4 
 

Arbetsordning: Ny medlem 
Arbetsordning: Ny medlem Riksorganisationen ansvarar för att varje ny medlem erbjuds 
introduktion och för att ge medlemsvård. Riksorganisationen sänder ut välkomsthälsning. 
Avdelningen ska välkomna och inkludera nya medlemmar. Medlemmar kan välja vilken 
avdelning hen vill tillhöra, oavsett folkbokföring. 
Den som har förvägrats att bli ny medlem ska av avdelningsstyrelsen få en skriftlig 
motivering och kan därefter begära att få frågan prövad hos förbundsstyrelsen. 
Skriftligen innebär med fysisk post eller e-post på alla ställen i stadgar och arbetsordning 
där begreppet används. 

§5 Uppsägning av medlemskap  

Medlemskapet upphör när medlemmen begär utträde. Medlem som önskar avsluta sitt 
medlemskap i förtid meddelar detta till Centerkvinnornas riksorganisation. En tidigare 
medlem som inte har förnyat sitt medlemskap genom att betala sin medlemsavgift 
senast den 30 juni det år avgiften avser är inte längre medlem i Centerkvinnorna. En 
medlem kan bli utesluten om en avdelning eller ett distrikt så begär av 
förbundsstyrelsen, se §13. 
 
§6 Medlemsrättigheter 

Alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och i 
Centerstudenter har samma demokratiska rättigheter inom Centerpartiet. 

Medlemsrättigheterna utgår från den krets där medlemmen är folkbokförd, oavsett vilken 
avdelning i Centerkvinnorna medlemmen har valt att tillhöra. Alla medlemmar kan efter 
eget intresse delta i verksamhet inom hela Centerpartiet. Varje medlem har närvarorätt, 
yttranderätt och förslagsrätt på samtliga avdelningsmöten, kretsmöten, distriktsstämmor 
och partistämmor inom Centerpartiet. 

Röstlängd till partikretsens årsstämma och partikretsens nomineringsstämma består av 
medlemmar inom Centerrörelsen som har betalat sin medlemsavgift senast 30 dagar före 
det datum som kallelse till mötet skickas. 
 
§7 Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs på förbundsstämman för de nästkommande verksamhetsåren. 
Medlemmar har en reducerad avgift upp till det år de fyller 26 år. 

Arbetsordning: Medlemsavgift 
Upptagning av medlemsavgiften sker centralt. Den av förbundsstämman fastställda 
medlemsavgiften tillfaller avdelningen. Av förbundsstämman beslutad serviceavgift 
tillfaller riksorganisationen för administration av medlemshanteringen. Medlemskapet 
gäller kalenderår, men den som betalar sin medlemsavgift under årets sista kvartal 
räknas även som medlem kommande kalenderår. Medlemmar som ej har betalat 
medlemsavgift ska få en påminnelse.   
När beslut finns om att subventionera del av eller hela medlemsavgiften för enskilda 
medlemmar ansvarar den som har fattat beslutet för att inbetalning av medlemsavgiften, 
för de medlemmar det berör, sker.  
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§ 8 Medlemsinitiativ 

Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att genom medlemsinitiativ inkomma med förslag 
och få svar på sina frågor. 

Ett medlemsinitiativ kan ställas till avdelnings- eller förbundsstyrelsen. Det ska tydligt 
framgå att det är ett medlemsinitiativ. då det därigenom får hög prioritet. Medlems-
initiativet ska besvaras inom en månad från då det inkommit. Medlemsinitiativ till 
avdelningsstyrelsen ska redovisas på avdelningens årsmöte och medlemsinitiativ till 
förbundsstyrelsen ska redovisas på förbundsstämman. Redovisningen sker skriftligt och 
det ska där framgå vilka medlemsinitiativ som tagits, en kortfattad beskrivning av 
innehållet samt en kortfattad beskrivning av svaret. 

§ 9 Medlemsrättigheter på möten  

Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag på möten 
och stämmor i Centerkvinnorna. 
 
§ 10 Motionsrätt 

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

§11 Beslutsmässighet 

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

§12 Beslut 

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

§13 Röstning 

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

§14 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. Arbetsordningen fastställs med 
enkel majoritet av närvarande ombud på förbundsstämman. Ändring görs genom samma 
förfarande. 
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Avdelning – Centerkvinnorna på lokal nivå 
 
§15 Uteslutning 

Medlem som bryter mot dessa stadgar, motverkar Centerkvinnornas syften eller på annat 
sätt allvarligt skadar Centerpartiet och dess syskonorganisationer kan, efter hörande av 
avdelning eller distrikt, nekas medlemskap eller uteslutas av förbundsstyrelsen. 
Avdelningsstyrelse prövar medlemskap om det finns synnerliga skäl därtill. I de fall en 
begäran om uteslutning inkommer till riksorganisationen ska riksorganisationen 
omedelbart underrätta styrelsen i berörd avdelning och partikrets. 

Skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen ska först översändas till berörd 
person, som sedan ska ges möjlighet att skriftligen kommentera detta inför 
förbundsstyrelsens beslut. Den som blivit utesluten kan ansöka hos förbundsstyrelsen om 
återinträde i Centerkvinnorna. 

Arbetsordning: Uteslutning 

När beslut om uteslutning har tagits ska riksorganisationen meddela beslutet till samtliga 
organisationsled i Centerkvinnorna och i Centerpartiet, samt till Centerpartiets 
Ungdomsförbunds och Centerstudenters riksorganisationer. Den som har blivit utesluten 
ska få ett skriftligt meddelande om detta och snarast avlägsnas från intranät och  
e-postsystem. Hela ärendet ska behandlas skyndsamt. 

 
§ 16 Definition 

En avdelning inom Centerkvinnorna samlar medlemmar som har ett gemensamt intresse 
såsom ett särskilt politiskt område eller att de bor inom ett avgränsat geografiskt 
område. Avdelningen är en juridisk person och ska ha ett geografiskt säte.  

Arbetsordning: Avdelningens avgränsning 

Medlemmar kan välja att vara medlem av en avdelning oavsett folkbokföring. 
En avdelning tillhör det distrikt där den har sitt säte. En avdelning som går över 
länsgränser ska tillhöra det distrikt där en majoritet av medlemmarna bor. 

§ 17 Bildande 

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

Avdelningens uppgift är att tillsammans med riksorganisationen ansvara för 
medlemsvärvning och medlemsvård. Nya medlemmar ska välkomnas och inkluderas, se 
arbetsordning §4. Avdelningen driver Centerkvinnornas politik med utgångspunkt i 
organisationens mål och syfte. Avdelningen ska uppmuntra och stödja förtroendevalda 
kvinnor vid nomineringar och i det politiska arbetet. 
 
§ 19 Årsmöte 

Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Avdelningen ska ha ordinarie 
årsmöte senast den sista februari varje år. 

 



7 
 

Extra årsmöte  
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.  

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

Rösträtt 
Alla medlemmar i avdelningen med giltigt medlemskap senast 30 dagar före det datum 
som kallelse till mötet skickats har rösträtt på årsmötet. 

Årsmötets dagordning 
På årsmötet granskar medlemmarna hur styrelsen för avdelningen har skött 
avdelningens verksamhet och ekonomi under föregående år. Med styrelsens 
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 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 avdelningsstyrelse 
• Val av ordförande 
• Val av kassör 
• Val av två firmatecknare 
• Val av minst en revisor och minst en ersättare för innevarande verksamhetsår 
• Val av ombud till förbundsstämman, se §29 
• Motioner 
• Val av valberedning 

Arbetsordning: Avdelningsstyrelse  

Avdelningen leds av en styrelse av medlemmar i Centerkvinnorna 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 verksamhetsberättelse och bokslut 
• I samverkan med övriga organisationer i Centerrörelsen utföra valarbete 
• Bevaka kvinnorepresentationen vid nomineringar, såväl till allmänna val som vid val till 
förtroendeuppdrag, samt ge stöd till förtroendevalda Centerkvinnor 
• Verka för delaktighet, sammanhållning och tillväxt i avdelningen 
• Lämna in de rapporter samt ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning 
som riksorganisationen behöver 
• Föra Centerkvinnornas talan på det lokala planet 
• Utveckla avdelningen 

Rösträtt i avdelningsstyrelsen har av årsmötet valda ledamöter. Styrelsesammanträden 
hålls så ofta styrelsen finner det lämpligt, eller då minst tre ledamöter så önskar. 
För att bli invald i styrelsen ska en vara medlem i Centerkvinnorna. 
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§ 20 Räkenskaper och revision 

Avdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas senast två veckor före 
årsmötet till revisorerna för granskning. Revisorerna ska där efter inför årsmötet 
inkomma med berättelse över föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper 
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 21 Vilande avdelning 

En avdelning kan tillfälligt läggas vilande, efter beslut av medlemsmöte. Kallelse till 
mötet ska ha utgått minst 8 dagar före och även skickas till riksorganisationen, som ska 
ge rådgivning, hjälp och stöd. En avdelning kan vara vilande i max 2 år. 
 
§ 22 Upplösning 

Så länge tre medlemmar vill behålla avdelningen och är beredda att upprätthålla 
organisationen kan den inte upplösas. I god tid innan processen med nedläggning startar 
ska riksorganisationen kontaktas. Riksorganisationen ska ge rådgivning, hjälp och stöd 
för att möjliggöra en eventuell fortsättning av verksamheten eller samgående med annan 
avdelning.  

Beslut om upplösning fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska 
vara årsmöte. Alla medlemmar ska ha fått en personlig kallelse till mötena i vilken det 
tydligt framgår att frågan om upplösning ska behandlas. Kallelse ska även skickas till 
riksorganisationen. Upplöses en avdelning i Centerkvinnorna tillfaller dess handlingar och 
tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, distriktet/riksorganisationen. Vid 
sammanslagning av avdelningar behålles tillgångar och handlingar den nybildade 
avdelningen. 

Om hinder föreligger för en avdelning att upplösas enligt ovanstående och det inte finns 
medlemmar kvar som kan medverka i en upplösning kan beslut om upplösning fattas av 
förbundsstyrelsen. 
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Distrikt – Centerkvinnorna på regional nivå 
§ 23 Definition 

Ett distrikt inom Centerkvinnorna utgörs av en eller flera avdelningar inom ett avgränsat 
geografiskt område, och kan antingen vara formellt i form av en distriktsorganisation, 
eller informellt i form av ett distriktsnätverk. Distrikten följer Centerpartiets geografiska 
distrikt. 

Alla avdelningar tillhör ett distriktsnätverk. Ett nätverk är ett informellt samarbete mellan 
avdelningarna vars syfte är att möjliggöra representation inom Centerpartiet på regional 
nivå, samt vadhelst nätverken själva önskar samarbeta om. 

§§ 24-26 är ej tillämpliga för nätverk. 

Avdelningar kan frivilligt välja att bilda eller ingå i en formell distriktsorganisation,  
se vidare §§ 22-26. Där distriktsorganisation finns ansvarar densamma för 
distriktsnätverket.   
 
§ 24 Uppgift 

Distriktet ska samverka med Centerpartiets distrikt, för att möjliggöra samverkan och 
representation i styrelser, nomineringskommittéer etc. samt vid val föra fram 
Centerkvinnor som kandidater vid nomineringar. Distriktet ska samla och stötta 
avdelningarna, i den utsträckning som distriktet finner lämpligt.  

I de fall ingen styrelse finns träder riksorganisationen in. För att säkerställa 
medlemsförankring när Centerkvinnornas representanter utses initierar förbundsstyrelsen 
en dialog med representanter för distriktets avdelningar. 
 
§ 25 Årsmöte 

Då distrikt förekommer är årsmötet distriktets högsta beslutande organ. Distriktet ska ha 
ett ordinarie årsmöte senast 31 mars varje år. 

Extra årsmöte  
Extra årsmöte hålls då distriktets styrelse finner anledning till det eller då minst en 
tredjedel av avdelningarna inom det geografiska område som distriktet utgör skriftligen 
så begär. Vid extra årsmöte behandlas bara den eller de frågor som är orsak till det extra 
årsmötet. 

Kallelse  
Kallelse till årsmötet ska vara distriktets avdelningars medlemmar till handa senast  
8 dagar före årsmötet. 

Rösträtt  
Alla medlemmar i distriktets avdelningar med giltigt medlemskap minst 30 dagar före 
kallelse har rösträtt på årsmötet. 
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Distriktsårsmötets dagordning  
På årsmötet granskar medlemmarna hur styrelsen för distriktet har skött distriktets 
verksamhet och ekonomi under föregående år. Med styrelsens verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse 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 distriktsstyrelsen 
• Val av distriktsstyrelse 
• Val av kassör 
• Val av två firmatecknare 
• Val av minst en revisor och minst en ersättare för innevarande verksamhetsår 
• Val av ledamöter till styrelser där distriktet har representation 
• Val av ombud till förbundsstämman, se §29 
• Motioner 
• Val av valberedning 

Arbetsordning: Distriktsstyrelse  

Distriktet leds av en styrelse bestående av minst tre personer, vilka har till uppgift att: 
• Verkställa beslut fattade på årsmötet 
• Samverka med Centerrörelsen på distriktsnivå 
• Bevaka kvinnorepresentationen vid nomineringar, såväl till allmänna val som vid val till 
förtroendeuppdrag, samt ge stöd till förtroendevalda Centerkvinnor 
• Sköta distriktets förvaltning samt göra verksamhetsberättelse och bokslut 
• Lämna in de rapporter samt ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning 
som riksorganisationen behöver 
• Föra Centerkvinnornas talan på det lokala planet 

Rösträtt i distriktsstyrelsen har av årsmötet valda ledamöter. Styrelsesammanträden 
hålls så ofta styrelsen finner det lämpligt, eller då minst tre ledamöter så önskar. 

 
§ 26 Räkenskaper och revision 

Distriktets räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas senast två veckor före 
årsmötet till revisorerna för granskning. Revisorerna ska där efter inför årsmötet 
inkomma med berättelse över föregående års ekonomiska förvaltning och räkenskaper 
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 27 Upplösning av distrikt 

Distrikt kan inte upplösas så länge tre avdelningar vill uppehålla verksamheten. Beslut 
om upplösning ska för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande årsmöten. I god 
tid innan processen med nedläggning startar ska riksorganisationen kontaktas. 
Riksorganisationen ska ge rådgivning, hjälp och stöd för att möjliggöra en eventuell 
fortsättning av verksamheten. Upplöses distrikt ska tillgångar och handlingar överlämnas 
till riksorganisationen. 
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Förbund – Centerkvinnorna på nationell nivå 
§ 28 Definition 

Centerkvinnorna består av dess medlemmar och de led de väljer att organisera sig i. 
Centerkvinnorna är ett rikstäckande förbund. Centerkvinnorna är en juridisk person. 

§ 29 Uppgift 

Förbundet, dess medlemmar och de led de väljer att organisera sig i, ansvarar 
tillsammans för systerskap, medlemsvärvning och medlemsvård. Förbundet ansvarar för 
att utforma Centerkvinnornas politik med utgångspunkt i organisationens mål och syfte. 
Förbundet är ett stödjande organ för avdelningar, distrikt och nätverk. 

Arbetsordning: Utåtriktade aktiviteter  

År mellan förbundsstämmor har förbundsstyrelsen i uppdrag att arrangera någon form av 
utåtriktad aktivitet eller utbildningssatsning regionalt eller nationellt. 

 
§ 30 Förbundsstämma 

Förbundsstämman är Centerkvinnornas högsta beslutande organ. Ordinarie 
förbundsstämma ska hållas jämna år före sista september. 

Extra förbundsstämma  
Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 
en tredjedel av distrikten skriftligen så begär. Vid extra förbundsstämma behandlas bara 
den eller de frågor som är orsak till den extra förbundsstämman. 

Kallelse  
Kallelse till förbundsstämman ska vara anmälda ombud till handa senast 30 dagar före 
stämman. Stämmohandlingar utsänds senast 14 dagar före förbundsstämman. 

Arbetsordning: Anmälan till stämman  

Ombud till förbundsstämman ska rapporteras till riksorganisationen i årsrapporten. 

Rösträtt  

Rösträtt vid förbundsstämman har närvarande valda ombud från avdelning som har 
lämnat godkänd årsrapport för föregående år eller nybildningsrapport för innevarande år 
senast den 31 mars, samt distrikt som har lämnat godkänd årsrapport för föregående år 
senast den 15 april. Avdelningen ska ha minst tre medlemmar. Avdelningen tilldelas ett 
ombud per påbörjat 20-tal medlemmar. Distriktet tilldelas två ombud, i de fall distrikt 
finns. 

Rösträtt har också fyra ombud vardera för Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund 
och Centerstudenter, samt förbundsstyrelsens 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. 

Arbetsordning: Resefördelning  

För att ge alla ombud samma möjlighet att oavsett bostadsort delta på förbundsstämman 
tillämpas resefördelning, vilken fördelar ombudens resekostnader lika. Deltagaravgiften 
för förbundsstämman subventioneras av förbundet, så att kostnaden i minsta möjliga 
mån ska vara ett hinder för avdelningar att skicka ombud. 
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Förbundsstämmans dagordning  

På förbundsstämman granskar de valda ombuden hur förbundsstyrelsen har skött 
förbundets verksamhet och ekonomi under föregående 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 
• Val av nomineringskommitté för valberedning 
• Verksamhetsberättelse och bokslut 
• Revisorernas berättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
• Fastställande av ojämnt antal ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, minst sex och 
maximalt åtta utöver förbundsordförande och två vice förbundsordförande 
• Val av förbundsordförande 
• Val av två vice förbundsordförande 
• Val av övriga ledamöter 
• Val av minst tre revisorer, varav minst en auktoriserad, samt två ersättare för 
innevarande verksamhetsår. Auktoriserad revisors ersättare är personlig. 
• Motioner 
• Verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt 
övriga förslag från förbundsstyrelsen 
• Val av valberedning, nio ledamöter varav en sammankallande 

Arbetsordning: Valberedningen  

En nomineringskommitté med fem representanter utses i inledningen av 
förbundsstämman med uppdrag att ta fram representanter till valberedningen, med 
beaktande av åldersspridning och geografisk spridning. Kommittén sammanträder under 
stämman och förslaget föredras under stämmans sista dag. 

 

Arbetsordning: Förbundsstyrelse  

Förbundet leds av en styrelse bestående av förbundsordförande, två vice ordförande 
samt minst sex och max åtta övriga ledamöter. 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 verksamhetsberättelse och bokslut 
• I samverkan med övriga organisationer inom Centerrörelsen planera valarbete 
• Stärka och stötta 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 kompetensutveckling 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 
Centerstudenter. 
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§ 31 Räkenskaper och revision 

Förbundsstyrelsens 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 före 
förbundsstämma inkomma med revisionsberättelse, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet 
för styrelsen. 

Centerkvinnornas fond Världen Angår Oss (VAO) utgörs av ett bankkonto till vilket 
Centerkvinnorna samlar in ändamålsbestämda medel till internationellt bistånds- och 
utvecklingsarbete. Fonden VAO är ett kostnadsställe i Centerkvinnornas kontoplan under 
benämningen ”Ändamålsbestämda medel”. Således genomförs inte separat bokslut för 
fonden. 

§ 32 Upplösning 

Så länge fem distrikt eller 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. Upplöses förbundet tillfaller dess handlingar och tillgångar, 
efter reglering av eventuella skulder, Centerpartiet. 

 


