MOTIONSSKOLA
VAD ÄR EN MOTION?
En motion är ett skriftligt förslag som lämnas till styrelsen senast ett visst datum innan årsmötet.
Motionen tas då med i årsmöteshandlingarna och sprids till medlemmarna så att alla kan läsa
motionen innan årsmötet.
Styrelsen yttrar sig över motionen på årsmöte, men det är årsmötet som beslutar om motionen. I sitt
yttrande föreslår styrelsen att årsmötet ska besluta i enlighet med motionen, avslå motionen eller anse
motionen besvarad. Styrelsen kan också skriva egna förslag, propositioner.

VEM KAN SKRIVA EN MOTION?
Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner, det är ett sätt att påverka föreningen som medlem.

HUR SKRIVER JAG EN MOTION?
En motion kan handla om många olika saker. När du skriver en motion är det bra att tänka på att den
ska vara tydlig och enkel att förstå för den som vill sätta sig in i den innan årsmötet, och helst inte
längre än en A4-sida.
Motionen bör innehålla:
Rubrik: Denna ska gärna beskriva ungefär vad motionen handlar om.
Bakgrund: I bakgrunden beskriver du varför du skrivit motionen och vilka dina argument är.
Yrkande: Detta är de krav som du framför, och de ska vara skrivna som så kallade ”att-satser”. En attsats ska vara formulerad så att det går att svara ja eller nej på den. Det bör bara vara ett yrkande per
att-sats. Tex:” Av denna anledning vill jag: Att Forum för feministisk forskning ordnar en utbildning i
styrelseteknik för sina medlemmar”. En motion kan innehålla flera att-satser, men har du flera olika
förslag som inte hänger samman blir det lättare för årsmötet om du delar upp dem i separata motioner.
Underskrift: Motionen ska avslutas med en namnteckning och ett namnförtydligande samt datum. Har
motionen först gått via lokalorganisationens årsmöte och antagits av denna ska detta anges. Glöm
heller inte datum.
Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 25 augusti 2014. Skicka din motion till
Forums mailadress admin@feministiskforskning.se (inskannat med underteckning) eller skicka
per post till Forum för feministisk forskning i Stockholm, Genusvetenskap, Stockholms
universitet, 106 91 Stockholm

LYCKA TILL!

