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VAD ÄR EN 
MOTION?

Ett skriftligt förslag till beslut på 
en föreningsstämma.

Lämnas av enskilda medlemmar 
eller grupper av medlemmar. 
Motioner får ej vara anonyma.

Förslaget ska röra ett ärende, 
som kan bli föremål för 
stämmans beslut.



VAD ÄR ETT 
ÄRENDE?

Ett ärende är en för föreningen 
relevant fråga.

Ett ärende är inte 
- en begäran om en 
upplysning eller 

- en begäran om rätt 
för en medlem att 
göra ett allmänt 
uttalande på 
stämman.

Ärendet ska omfattas av 
stämmans kompetens.





VARFÖR SKRIVA MOTIONER?

EN DEMOKRATISK 
RÄTTIGHET OCH 

MINORITETSSKYDD.

VILL PÅVERKA ELLER 
FÖRÄNDRA NÅGOT I 

FÖRENINGEN.

VILL ATT FÖRENINGEN SKA 
ARBETA FÖR EN VISS 

FRÅGA. 

KAN I SAMBAND MED 
ÄRENDET FÖRA FRAM SIN 

ÅSIKT. 



Motionsbehandling

Motioner ska lämnas in eller skickas till styrelsen i föreningen.

Styrelsen är skyldig att ta upp motioner till behandling på en
föreningsstämma. 
Styrelsen ska vid oklarhet utreda om medlemmar önskar att inlämnade
handlingar ska behandlas på en föreningsstämma eller inte.

Styrelsen har möjlighet att lämna svar på inlämnade motioner med förslag 
hur stämman ska besluta.



Motionsbehandling

Motioner och styrelsens svar ska bifogas 
kallelsen till en föreningsstämma. Kan även 
biläggas styrelsens årsredovisning inför en 
ordinarie föreningsstämma.

Alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa
igenom motionerna och fundera över dem 
före föreningsstämman. Motionerna bör
behandlas var och en för sig på förenings-
stämman.



När ska 
motioner 
lämnas in?

EN MEDLEM HAR RÄTT ATT FÅ 
MOTIONER BEHANDLADE 
BÅDE PÅ ORDINARIE OCH 
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMOR.

ANMÄLNINGSTID FÖR 
MOTIONER TILL ORDINARIE 
FÖRENINGS-STÄMMA FRAMGÅR 
AV FÖRENINGENS STADGAR.

EN MEDLEM SKA LÄMNA IN 
MOTIONER I SÅ GOD TID ATT 
ÄRENDET KAN TAS UPP I 
KALLELSEN TILL EXTRA 
FÖRENINGSSTÄMMAN.



Att skriva en motion



SKRIVA 
MOTIONER -
TIPS

Tänk först igenom vad ni 
vill att föreningen ska göra 
– skriv sedan ner det. Läs 
på om ämnet.

Skriv kortfattat, helst på en 
sida. 

Ta endast upp ett ämne per 
motion. Lämna in flera 
motioner om ni har flera 
ämnen som ska behandlas.



SKRIVA 
MOTIONER -
TIPS

Färsäk att använd enkla
ord och formuleringar som
inte kan missuppfattas. Ha 
luft mellan styckena.

Använd 
rättstavningsprogram, så att 
motionen blir språkligt 
korrekt.

Låt andra läsa igenom 
motionen och ge 
synpunkter.



SKRIVA 
MOTIONER -
TIPS

Vid längre motioner skriv en sammanfattning 
i fetstil under rubriken. Lägg även in korta 
och tydliga delrubriker.

Skriv i motionen om 
förslaget ska behandlas
på ordinarie eller
nästkommande
föreningsstämma.

Skriv även in när 
förslaget bör 
genomföras.





Motionens 
UPPBYGGNAD

• Skriv ut att det är en motion och 
vad den handlar om och till vilken 
stämma den avser. Rubriken ska 
vara kort, informativ och tydlig.

Rubrik

• En kort introduktion av problemet.

Sammanfattning



Motionens 
UPPBYGGNAD

• Beskriv problemet och varför det 
behöver en lösning. Vad är anledningen 
till att motionen behöver ställas? Ange 
relevanta bakgrundsfakta. Beskriv ev. 
möjligheter och hinder. 

Bakgrund

• Föreslå en lösning på frågan och beskriv 
hur lösningen svarar mot behovet.

Bedömning



Motionens 
UPPBYGGNAD

• Förslag till beslut. 
Yrkanden skrivs som att-satser. Så exakta
formuleringar som möjligt så att risk för
missförstånd eller feltolkningar undviks. 

Yrkande

• Skriv ort och datum, underteckna och
skriv namnförtydligande. Vid flera
motionärer undertecknar samtliga
motionen.

Avslutning



Framgång



Framgång 
med 
motioner

FÖRSÖK INTE ATT FÅ BEHANDLAT 
ALLTFÖR MÅNGA MOTIONER PÅ 
EN FÖRENINGSSTÄMMA. RISK 
FINNS ATT BRA MOTIONER 
FÖRSVINNER I MÄNGDEN.

BEHANDLA VANLIGA 
INVÄNDNINGAR REDAN I 
MOTIONEN.

KOLLA UPP EV. GAMLA MOTIONER 
OCH SVAREN PÅ DESSA OCH BEMÖT 
DESSA SVAR.



Framgång 
med 
motioner

FÖRBERED INFÖR
FÖRENINGSSTÄMMA. 
FUNDERA PÅ INVÄNDNINGAR
OCH HANDLÄGGNINGSFRÅGOR. 
TÄNK IGENOM MOTIVERINGAR FÖR
MOTIONEN. 

TALA MED MEDLEMMAR OM ATT 
STÖDJA MOTIONEN.

TALA MED NÅGON I STYRELSEN OM 
MOTIONEN SÅ ATT DE SÄKERT FÖRSTÅR 
MOTIONEN. 



Framgång 
med 
motioner

VERKA AKTIVT FÖR 
MOTIONEN PÅ 
FÖRENINGSSTÄMMAN. 
BEMÖT INVÄNDNINGAR. 

BESVARA 
HANDLÄGGNINGSFRÅGOR, 
T.EX. UTREDNING.

MOTIVERA MUNTLIGT 
VARFÖR FÖRENINGEN SKA 
STÄLLA SIG BAKOM 
MOTIONEN. 
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