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----- Original Message -----  
From: Karin Jonsson  
To: Bernt.Eklund@telia.com  
Sent: Wednesday, March 19, 2014 11:36 PM 
Subject: Re: Fw: Ansökan om medlemskap i Centerpartiet PÅMINNELSE!!! 

 
Hej Bernt, det är inte fråga om uteslutning ur C, det är en fråga om inträde i C. Centerpartiet är ett självständigt parti 
med en klar ideologisk grund. Vi samarbetar dock med övriga partier inom Alliansen. Ska man vara medlem i vårt parti 
så ska man rimligtvis också ha tagit ställning för att vår ideologi är den man tror på. Eftersom du också söker 
medlemskap i andra partier så är du inte trovärdig på den punkten. Därmed kan vi heller inte bevilja dig medlemskap 
hos oss. Svårare än så är det inte. 
 

Hälsningar Karin 

 

  
----- Original Message -----  
From: Bernt Eklund  
To: Karin Jonsson  
Sent: Saturday, February 15, 2014 1:16 PM 
Subject: Re: Ansökan om medlemskap i Centerpartiet 

 

Hej! 

Om värderingarna inom FP, KD o C ligger så långt ifrån varandra så man inte kan 

dela de andra partiernas åsikter så blir ju min fråga: 

Hur kan ni samarbeta med de andra partierna inom alliansen när deras värderingar 

är skäl för uteslutning ur C? 

mvh /Bernte 
----- Original Message -----  
From: Karin Jonsson  
To: Bernt.Eklund@telia.com  
Sent: Thursday, February 13, 2014 4:21 PM 
Subject: Re: Ansökan om medlemskap i Centerpartiet 

 
Hej Bernt, jag har sett att du ansökt om medlemskap i Centerpartiet. Jag har föreslagit vår riksorganisation att de ej 
ska bevilja dig ett medlemskap hos oss. Det grundar sig i att du tillfrågar flera partier samtidigt och därmed inte delar 
Centerpartiets politik och värderingar vilket är ett krav för att vara medlem hos oss. 
 
Med vänlig hälsning         
 
Karin Jonsson 
oppositionsråd för Centerpartiet 
 
Norrköpings kommun 
Rådhuset 
601 81  Norrköping 
 
Tel arb:      011-151184 
Mobil:         0732-054260 
Epost:        karin.jonsson@norrkoping.se 
Hemsida:    www.centerpartiet.se/karin.jonsson 
Blogg:        www.nt.se 
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