
  

 

En motion är ett förslag från en medlem. Exempel på sådana förslag är verksamheter 
styrelsen borde arrangera eller ett ställningstagande lokalföreningen borde ta. 

Motioner från medlemmar ska skickas in senast tre veckor innan årsmötet. Motioner som 
föreslår förändringar i stadgarna har speciella regler, beroende på vilken del av stadgarna 
som ska förändras. Det är därför bäst att dubbelkolla föreningens stadgar innan en sådan 
motion skickas in. 

En motion består av tre delar:  

 Ett stycke som formulerar det problem medlemmen upplever 
 Ett stycke som formulerar medlemmens förslag på lösning 
 Ett stycke där lösningen formuleras till en eller flera så kallade att-satser som går att 

rösta för eller mot.  

EXEMPEL PÅ MOTION: 
Förslag på kommunikation till medlemmarna  

I dagsläget publiceras all information om lokalföreningens aktiviteter enbart på Facebook. 
Alla medlemmar har inte Facebook och det är ibland lätt att missa viktiga uppdateringar. 

Det vore önskvärt att föreningen också skickar ut ett nyhetsutskick via mejl till 
medlemmarna med jämna mellanrum, med information om verksamhet och inbjudningar 
till aktiviteter. 

Jag föreslår årsmötet att besluta 

att styrelsen minst en gång per kvartal ska göra ett mailutskick till alla medlemmar i 
RFSU XX med information om verksamhet och inbjudningar till aktiviteter. 

 

STYRELSENS YTTRANDE  

En motion kräver även ett motionssvar från styrelsen, där de yttrar sig om förslaget. Där 
föreslår även styrelsen hur de tycker att årsmötet ska rösta. Styrelsens yttranden på 
motioner till årsmötet ska tillgängliggöras senast en vecka innan årsmötet. 

Exempel på styrelsens yttrande: 
Exempel 1: 

Styrelsens yttrande angående ”Förslag på kommunikation till medlemmarna” 

 



  

 

 

Styrelsen anser att motionen lyfter fram en viktig poäng och det skulle vara ett bra sätt att 
försäkra oss om att vi når ut till alla våra medlemmar.  

Styrelsen föreslår 

att årsmötet bifaller motionen i sin helhet 

[bifalla betyder att rösta för, eller godkänna] 

Exempel 2: 

Styrelsens yttrande angående ”Förslag på kommunikation till medlemmarna” 

Styrelsen anser att motionen lyfter fram en viktig poäng och det skulle vara ett bra sätt att 
försäkra oss om att vi når ut till alla våra medlemmar. Vi tror dock att det räcker med en 
gång per halvår, istället för en gång per kvartal. 

Styrelsen föreslår 

att årsmötet bifaller motionen med ovan nämnda justering 

Exempel 3: 

Styrelsens yttrande angående ”Förslag på kommunikation till medlemmarna” 

Styrelsen anser att kommunikationen via Facebook är tillräcklig och dessutom når den en 
bredare målgrupp än enbart medlemmarna. 

Styrelsen föreslår 

att årsmötet avslår motionen i sin helhet 

[avslå betyder att rösta emot, eller inte godkänna] 

Exempel 4: 

Styrelsens yttrande angående ”Förslag på kommunikation till medlemmarna” 

Styrelsen har under föregående år skickat ut sammanlagt fem nyhetsbrev via mejl till 
medlemmarna. Efter avstämning mot medlemsregistret upptäcktes att motionärens 
mejladress var felskriven och därför hade hen inte fått några nyhetsbrev. Det är nu åtgärdat. 

Styrelsen föreslår 

att årsmötet anser motionen besvarad 

[motionen anses besvarad när det som föreslås redan har genomförts eller pågår.] 

 
 

 
 


