
Stöd till dig som vill skriva en motion 
Om du vill skriva en motion till årsstämman finns här förslag till mall med förklaringar, och några tips på 

slutet. 

Motion till Svenska fjordhästföreningen  
Här kan du skriva vad motionen handlar om 

Bakgrund 

En kort bakgrund till varför du/ni väljer att motionera, finns det ett förbättringsområde kan du 

beskriva det här. Tänk på att en bakgrund bör vara kort och koncis.  

Syfte 

Här skriver ni motionens syfte. Beskriv med några rader vad är det ni vill uppnå med motionen. 

Vi yrkar: 

att … 

Här kommer ert förslag! Tänk på att formuleringen bara kan antas i sin helhet, därför är det 

viktigt att vara kortfattad och exakt.  

Underskrift av motionären/ förening 

Några tips! 

Stadgeändring – motionen skall ange ändringen i sin helhet i en exakt formulerad text, motionen skall 

då också ta hänsyn till alla ändringar i stadgarnas text som din motion kommer innebära om den går 

igenom.  

Regler – för att regler inte endast skall kunna ändras på årsmöten är det viktigt att man formulerar sin 

att-sats på ett sätt så att styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag eller ändring i motionens anda. 

Om en sådan motion går igenom skall styrelsen återrapportera till medlemmarna när och hur detta är 

gjort, i regel senast nästföljande stämma.  

Ett ämne i taget! Har du många tankar när du skriver din motion, tänk på att sålla och lyfta fram 

endast det viktigaste, har du flera olika idéer är det bättre att skriva flera motioner. Ibland kan det vara 

bättre att dela upp på flera, även om ämnena ligger nära varandra. Om de verkligen hänger ihop och är 

beroende av varandra ska de vara i samma. 

Skicka gärna din motion i god tid. Om du vill ha hjälp med att formulera dina tankar finns både 

styrelsen och andra i föreningen som kan ge dig råd. 

Till sist: Kom ihåg att det finns fler sätt att påverka föreningsarbetet än motioner. Vissa saker, som 

stadgeändringar, måste beslutas av en stämma. Många andra förslag hanteras mer effektivt om du 

skriver direkt till styrelsen. Även då kan ett upplägg som liknar motionsmallen vara bra, dvs bakgrund, 

syfte och ett tydligt förslag. 

 


