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1  §  Syfte  
Centerstudenter  är  ett  förbund  för  studenter,  akademiker  och  akademiskt  sinnade  personer  inom  
Centerrörelsen.  
  
  
Centerstudenters  syfte  är  att  förverkliga  och  sprida  den  samhällssyn  som  beskrivs  i  förbundets  
idémanifest  samt  att  driva  högskolepolitik.  Centerstudenter  ska  därför  bilda  opinion  för  och  utveckla  
idéer  i  syfte  att  påverka  samhället,  nationellt  såväl  som  internationellt,  och  Centerrörelsen  i  en  frihetlig  
riktning.  
  
Centerstudenter  ska  göra  detta  genom  idéutveckling,  opinionsbildning  och  annan  verksamhet  där  
förbundets  medlemmar  kan  utvecklas  politiskt,  ideologiskt  och  intellektuellt  
  

2  §  Förbundet  
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Mom  1.  Centerstudenter  är  en  självständig  organisation  inom  Centerrörelsen.  Centerstudenter  ska  
verka  för  nära  samarbete  med  resten  Centerrörelsen.  Centerstudenter  ska  även  verka  för  samverkan  
med  andra  närstående  organisationer  i  Sverige  och  i  omvärlden.  
  
Mom  2.  Förbundet  består  av  medlemmar,  avdelningar  samt  nätverk.  Förbundsstämman  är  dess  högsta  
beslutande  organ  och  fastställer  Centerstudenters  politik  i  linje  med  Centerstudenters  idémanifest.    
  
Mom  3.  Förbundsstyrelsen  leder  förbundets  verksamhet  mellan  stämmorna.  
  
  

3  §  Medlemskap  och  medlemsavgifter  
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Mom  1.  Var  och  en  som  vill  verka  för  förbundets  syften  och  som  är  över  18  år  gammal  kan  bli  medlem  i  
Centerstudenter.  Varje  medlem  ska  ges  möjlighet  att  påverka  Centerstudenters  politik  och  
organisation.  
  
Mom  2.  Medlem  i  Centerstudenter  är  den  som  betalat  fastställd  medlemsavgift  och  anslutit  sig  till  
förbundet.    
  
Mom  3.  Medlemsavgiften  fastställs  av  förbundsstämman  för  nästkommande  kalenderår  och  betalas  in  
till  förbundet.  
  
Mom  4.  En  medlem  kan  vara  ansluten  till  en  avdelning  eller  direktansluten  till  förbundet.  Varje  medlem  
väljer  vilken  avdelning  hen  tillhör.  
  
Mom  5.  Varje  medlem  kan  även  vara  ansluten  till  ett  eller  flera  nätverk.  
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Mom  6.  Löst  medlemskap  gäller  för  innevarande  kalenderår.  Löses  medlemskap  under  årets  sista  tre  
månader  gäller  det  även  för  nästkommande  kalenderår.  
  
Mom  7.  En  medlem  som  inte  följer  Centerstudenters  stadgar  eller  på  annat  sätt  genom  sitt  handlande  
skadar  förbundet  kan  uteslutas.  Beslut  om  uteslutning  fattas  av  förbundsstyrelsen.  Innan  uteslutning  
sker  ska  medlem  ges  möjlighet  att  yttra  sig  inför  förbundsstyrelsen.  Utesluten  medlem  ska  snarast  
underrättas  om  detta.  
  
Mom  8.  Medlem  som  uteslutits  ur  förbundet  kan  åter  bli  medlem  om  uteslutningen  upphävs.  
Återinträde  beviljas  av  förbundsstyrelsen  eller  förbundsstämman.  
  
Mom  9.  En  avdelningsstyrelse  har  rätt  att  utesluta  en  medlem  ur  avdelningen,  dock  inte  ur  förbundet.  
Avdelningen  ska  snarast  underrätta  förbundsstyrelsen  om  att  uteslutning  har  skett.  
  
Mom  10.  Medlem  som  uteslutits  ur  en  avdelning  kan  åter  bli  medlem  om  uteslutningen  upphävs.  
Återinträde  beviljas  av  avdelningsstyrelsen  eller  avdelningsstämman.  
  
  
  
Mom  11.  Medlem  i  Centerstudenter  har  rätt  att  närvara  och  yttra  sig  vid  Centerstudenters  
förbundsstämma  och  vid  avdelningarnas  årsmöten.  
  
  

Organisation  
80

85

90

95

100

105

110

  
4  §  Avdelningar  
Mom  1.  Centerstudenters  avdelningar  organiserar  medlemmar  och  ansvarar  för  lokal  verksamhet  inom  
förbundet.  
  
Mom  2.  För  att  bilda  en  avdelning  krävs  att  tre  eller  flera  medlemmar  går  samman  för  bildandet.  
Bildandet  ska  rapporteras  till  Centerstudenters  riksorganisation.  
  
Mom  3.  Avdelningen  ska  hålla  avdelningsstämma  senast  sista  februari  varje  år.  
  
Mom  4.  Kallelse  till  avdelningsstämma  ska  utgå  till  medlemmarna  minst  åtta  dagar  innan  stämmans  
öppnande.  
  
Mom  5.  På  avdelningsstämman  har  alla  medlemmar  i  avdelningen  förslags-‐  och  rösträtt.  
  
Mom  6.  Extra  avdelningsstämma  kan  hållas  enligt  beslut  av  avdelningsstämman,  avdelningsstyrelsen  
eller  efter  förfrågan  från  minst  en  fjärdedel  av  avdelningens  medlemmar.    
  
Mom  7.  Vid  ordinarie  avdelningsstämma  ska  följande  ärenden  alltid  behandlas:  
1.  Val  av  stämmoordförande,  stämmosekreterare  och  stämmojusterare  
2.  Fastställande  av  röstlängd  
3.  Fastställande  av  stämmans  behöriga  utlysning  och  godkännande  av  kallelsen  
4.  Fastställande  av  dagordningen  
5.  Styrelsens  verksamhetsberättelse  
6.  Frågan  om  ansvarsfrihet  för  avdelningens  styrelse  
7.  Fastställande  av  antal  ledamöter  och  avdelningsstyrelsens  organisation  
8.  Val  av  avdelningsordförande    
9.  Val  av  övriga  styrelseledamöter  
10.  Val  av  revisorer  jämte  ersättare  
11.  Behandling  av  förslag  från  avdelningsstyrelsen  
12.  Behandling  av  motioner  
13.  Val  av  valberedning  
14.  Övriga  frågor  
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Mom  8.  Votering  sker  öppet  utom  vid  personval  då  den  är  sluten.  Vid  lika  röstetal  har  
avdelningsordförande  utslagsröst  utom  vid  personval  då  lottning  alltid  ska  avgöra.  
  
Mom  9.  Vid  personval  till  poster  som  innehas  av  en  enskild    person  vinner  den  kandidat  som  får  mer  än  
hälften  av  rösterna.  Om  ingen  kandidat  till  en  post  får  mer  än  hälften  av  rösterna  går  de  två  kandidater  
med  flest  röster  till  en  andra  röstomgång.    
  
Mom  10.  Vid  personval  till  poster  som  innehas  av  flera  personer  samtidigt  vinner  de  personer  som  fått  
flest  röster.  
  
Mom  11.  Senast  30  dagar  efter  avdelningsstämman  ska  justerat  stämmoprotokoll  och  
verksamhetsberättelse  vara  förbundet  tillhanda.  
  
Mom  12.  Avdelningens  arbete  leds  av  avdelningsstyrelsen,  som  ansvarar  för  att  verkställa  stämmans  
beslut  samt  att  genomföra  verksamhet  i  enlighet  med  Centerstudenters  syfte.  
  
  
Mom  13.  En  avdelning  kan  anta  egna  stadgar.  Dessa  får  inte  stå  i  strid  med  förbundets  stadgar.  
  
Mom  14.  Beslut  om  att  anse  avdelningen  vilande  kan  fattas  av  avdelningsstämman.  Förbundsstyrelsen  
kan  anse  en  avdelning  vilande  om  årsmötesprotokoll  och  verksamhetsberättelse  inte  inkommit  efter  två  
verksamhetsår  eller  det  inte  finns  några  medlemmar  på  orten.    En  vilande  avdelnings  tillgångar  förvaltas  
av  förbundet  tills  avdelningen  återväcks.  
  
  
  
Mom  15.  Beslut  om  upplösning  av  avdelningen  fattas  av  avdelningsstämman  med  tre  fjärdedelars  
majoritet.  
  
Mom  16.  Förbundsstyrelsen  kan  anse  en  avdelning  upplöst  om  den  varit  vilande  i  minst  tre  år.  
Avdelningens  tillgångar  tillfaller  förbundet  vid  upplösning.  
  

5  §  Nätverk  
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Mom  1.  Medlemmar  på  en  studieort  som  inte  har  en  vilja  att  organisera  sig  i  en  avdelning  kan  istället  gå  
samman  i  ett  nätverk.  
  
Mom  2.  Nätverk  kan  också  bildas  av  medlemmar  i  andra  avdelningar  och  nätverk  som  önskar  organisera  
sig  kring  annat  än  studieort  och  lokal  verksamhet.  
För  att  bilda  ett  nätverk  krävs  att  två  eller  flera  medlemmar  går  samman  för  bildandet.  Bildandet  ska  
rapporteras  till  förbundsstyrelsen.  
  
Mom  3.  Alla  nätverk  har  rätt  till  en  kontaktperson  i  förbundsstyrelsen.  
  
Mom  4.  Nätverk  behöver  inte  välja  en  styrelse  eller  hålla  stämma.      
  

6  §  Centerstudenter  International  

Mom  1.  Centerstudenter  International  är  Centerstudenters  organ  för  att  sköta  förbundets  
internationella  samarbeten.  
  
Mom  2.  Centerstudenter  International  ska  vara  en  aktiv  kraft  för  att  utveckla  och  sprida  
Centerstudenters  internationella  politik.  
  
Mom  3.  Centerstudenter  International  utses  av  och  är  underställd  förbundsstyrelsen.  
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7  §  Förbundsstämma  
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Mom  1.  Ordinarie  förbundsstämma  hålls  årligen  innan  maj  på  plats  som  förbundsstyrelsen  beslutar.  
  
Mom  2.  Extra  förbundsstämma  kan  hållas  enligt  beslut  av  förbundsstämman,  förbundsstyrelsen  eller  
efter  förfrågan  från  minst  en  fjärdedel  av  förbundets  medlemmar.  
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Mom  3.  Extra  förbundsstämma  ska  avhållas  senast  45  dagar  efter  att  beslut  fattats  eller  förfrågan  
framförts.  Det  måste  gå  minst  30  dagar  mellan  ordinarie  och  extra  förbundsstämma.  
  
Mom  4.  Kallelse  till  ordinarie  förbundsstämma  ska  utgå  till  medlemmarna  minst  60  dagar  innan  
stämmans  öppnande.  
  
Mom  5.  Anmälda  medlemmar  ska  få  en  bekräftelse  av  anmälan  samt  stämmohandlingar  tillhanda  minst  
14  dagar  innan  stämmans  öppnande.  
  
Mom  6.  Varje  medlem  i  Centerstudenter  har  rätt  att  lägga  motion  till  förbundsstämman.  Motion  till  ska  
vara  förbundsstyrelsen  tillhanda  senast  40  dagar  innan  förbundsstämmans  öppnande.  En  motion  kan  
dras  tillbaka  om  samtliga  motionärer  begär  det,  dock  senast  40  dagar  innan  stämman.  
  
Mom  7.  Alla  medlemmar  i  Centerstudenter,  Centerpartiet,  Centerpartiets  ungdomsförbund  och  
Centerkvinnorna  har  närvaro-‐  och  yttranderätt  vid  Centerstudenters  förbundsstämma.  
  
Mom  8.  Alla  medlemmar  i  Centerstudenter  som  varit  medlemmar  i  minst  40  dagar  innan  stämmans  
öppnande  har  rösträtt  vid  Centerstudenters  förbundsstämma.  Endast  personlig  röstning  är  tillåten.  
  
Mom  9.  Centerstudenters  förbundsstyrelse  samt  ett  ombud  från  vardera  Centerpartiet,  Centerpartiets  
ungdomsförbund  och  Centerkvinnorna  har  rösträtt  vid  Centerstudenters  förbundsstämma.  
  
Mom  10.  Centerstudenters  förbundsstyrelse  har  inte  rösträtt  i  frågor  som  berör  ansvarsfrihet,  
arvodering  av  förbundsstyrelsen  eller  val  av  revisor.  
  
Mom  11.  Vid  ordinarie  förbundsstämma  ska  följande  ärenden  alltid  behandlas:  
1.  Val  av  stämmans  ordförande,  sekreterare  och  justerare  
2.  Fastställande  av  röstlängd  
3.  Fastställande  av  stämmans  behöriga  utlysning  och  godkännande  av  kallelsen  
4.  Fastställande  av  dagordningen  
5.  Förbundsstyrelsens  verksamhetsberättelse  
6.  Revisorernas  berättelse  och  fastställande  av  resultat-‐  och  balansräkningar  
7.  Frågan  om  ansvarsfrihet  för  förbundsstyrelsen  
8  Fastställande  av  medlemsavgift  
9.  Fastställande  av  ersättning  till  förbundsstyrelsen  
10.  Fastställande  av  antal  ledamöter  och  förbundsstyrelsens  organisation  
11.  Val  av  förbundsordförande    
12.  Val  av  vice  förbundsordföranden  
13.  Val  av  övriga  ledamöter  
14.  Val  av  revisorer  jämte  ersättare  
15.  Behandling  av  förslag  från  förbundsstyrelsen  
16.  Behandling  av  motioner  
17.  Val  av  valberedning  
18.  Övriga  frågor  
  
Mom  12.  Beslut  fattas  med  enkel  majoritet  utom  när  annat  anges  i  stadgan.  Votering  är  öppen  utom  vid  
personval  då  den  är  sluten.  Vid  lika  röstetal  har  förbundsordförande  utslagsröst  utom  vid  personval  då  
lottning  ska  avgöra.  
  
Mom  13.  Vid  personval  till  poster  som  innehas  av  en  enskild  person  vinner  den  kandidat  som  får  mer  än  
hälften  av  rösterna.  Om  ingen  kandidat  till  en  post  får  mer  än  hälften  av  rösterna  går  de  två  kandidater  
med  flest  röster  till  en  andra  röstomgång.    
  
Mom  14.  Vid  personval  till  poster  som  innehas  av  flera  personer  samtidigt  vinner  de  personer  som  fått  
flest  röster.  
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Mom  15.  För  ändring  av  Centerstudenters  stadgar  krävs  tre  fjärdedels  majoritet  vid  en  förbundsstämma  
eller  enkel  majoritet  för  likalydande  förslag  vid  två  på  varandra  följande  förbundsstämmor,  varav  minst  
en  ordinarie.  
  
Mom  16.  För  ändring  av  Centerstudenters  idémanifest  fordras  tre  fjärdedels  majoritet  vid  en  
förbundsstämma  eller  enkel  majoritet  för  likalydande  förslag  vid  två  på  varandra  följande  
förbundsstämmor,  varav  minst  en  ordinarie.  
  
Mom  17.  Beslut  om  ändring  av  stadgan  träder  i  kraft  när  beslutet  justerats,  dock  tidigast  när  stämman  
har  avslutats.  
  
Mom  18.  Personval  träder  i  kraft  omedelbart.  
  
  

8  §  Förbundsstyrelse  

Mom  1.  Förbundet  ska  ledas  av  en  förbundsstyrelse  som  har  till  uppgift  att  representera  
Centerstudenter  gentemot  andra  organisationer,  genomföra  verksamhet  i  enlighet  med  
Centerstudenters  syften  samt  att  verkställa  förbundsstämmans  beslut.  
  
Mom  2.  Förbundsstyrelsen  är  mellan  stämmorna  förbundets  högst  beslutande  organ.  
  
Mom  3.  Centerpartiet,  Centerpartiets  ungdomsförbund  och  Centerkvinnorna  har  rätt  att  utse  en  
adjungerad  vardera.  
  
Mom  4.  Förbundsstyrelsen  är  beslutsför  då  mer  än  hälften  av  dess  ledamöter  är  närvarande.  
Förbundsstyrelsen  ska:  
•  representera  Centerstudenter  gentemot  andra  organisationer,  
•  organisera  sitt  arbete  i  en  arbetsordning,  
•  planera,  organisera  och  samordna  verksamheten,  
•  anställa  och  ansvara  för  arbetsledningen  av  förbundets  personal,  
•  tolka  förbundets  stadgar,  
•  genomföra  av  stämman  fattade  beslut,  
•  bereda  handlingar  till  förbundsstämma,  och  
•  förvalta  förbundets  ekonomi.  
  

9  §  Valberedning  

Mom  1.  Valberedningen  ska  bestå  av  en  sammankallande  och  minst  två  ytterligare  ledamöter.  
  
Mom  2.  Valberedningen  har  till  uppgift  att  inför  förbundsstämman  bereda  de  personval  som  äger  rum  
på  förbundsstämman.  
  

10  §  Stadgetolkning  
270

Mom  1.  Om  det  finns  flera  motstridiga  tolkningar  av  stadgan,  om  stadgan  inte  är  tillämpbar  eller  om  
stadgan  står  i  strid  med  sig  självt  faller  det  på  förbundsstyrelsen  att  tolka  den.    
  
Mom  2.  Tolkningen  ska  ske  med  gott  omdöme  och  med  utgångspunkt  i  förbundets  syften  och  mål.  
  

12  §  Upplösning  
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Mom  1.  Upplösning  av  förbundet  kräver  beslut  med  fem  sjättedelars  majoritet  vid  en  förbundsstämma  
eller  med  tre  fjärdedelars  majoritet  vid  två  på  varandra  följande  förbundsstämmor,  varav  minst  en  
ordinarie.  
  
Mom  2.  Vid  upplösning  placeras  förbundets  tillgångar  i  en  fond  som  förvaltas  av  Centerpartiet.  Medel  i  
denna  fond  får  endast  användas  till  verksamhet  i  linje  med  Centerstudenters  syfte  enligt  denna  stadga.  
  

