9 TIPS
PÅ HUR DU SKRIVER EN MOTION
Ta endast upp ett ämne i en motion. Skriv flera motioner om du har fler ämnen du vill ta upp.
Börja med en rubrik som berättar vad motionen handlar om.
Skriv kortfattat om syftet med motionen och lite fakta som kan vara till hjälp för att fatta beslut.
Skriv en motivering om varför du tycker att dina förslag ska bifallas.
Avsluta med att-satser som mötet ska fatta beslut om. Dela upp att-satserna så att varje att-sats
endast innehåller ett beslut. Tänk även igenom vilken instans som ska genomföra beslutet och
formulera en att-sats för varje beslutsnivå som krävs för att motionen ska komma rätt. Du kan även
ha en att-sats om att du önskar att motionen skickas vidare som enskild om den avslås.
Skriv under med namn, ort och datum.
Ju fler som står bakom motionen desto bättre. Ta gärna fram motionen tillsammans med andra
medlemmar. Om motionen är antagen på s-föreningens medlemsmöte så ger det också ökad
tyngd åt förslagen.
Skicka in motionen i tid! Alla motioner ska gå via arbetarekommunen, även de som är tänkta att
skickas vidare till partidistriktet och partiets kongress.
Förbered ett kort anförande för att argumentera för din motion på årsmötet. Många
arbetarekommuner och s-föreningar anordnar motionsskrivarkvällar. Hör efter om det finns hos er
eller föreslå en sådan aktivitet. ABF lokalt kan också hjälpa till. Ett studiematerial om
motionsskrivning håller på att tas fram och kommer inom kort.

Onödiga misstag som riskerar att motionen avslås:
Syftet med motionen är otydligt. Se till att hålla dig till frågan. Var tydlig med vad som ska uppnås
och varför.
Förslagen i att-satserna är otydliga och vänder sig till fel instans.
Motionen innehåller detaljer om hur förslaget ska uppnås. Överlåt den diskussionen till ett senare
tillfälle. Fokusera på vad som ska uppnås.
Det som föreslås finns redan eller en förändring är på gång. Kolla upp hur det fungerar idag så att
motionen matchar verkligheten.

Om din motion avslås på årsmötet så respektera den demokratiska processen och tacka för en bra
diskussion. Om din motion bifalls så kan du och din förening följa upp vad som händer i frågan
framöver.
Lycka till!

