
VAD ÄR EN MOTION OCH VEM FÅR LÄGGA MOTIONER?
En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten så som kongresser, årsmöten och disktriktsår-
skonferenser (DÅK). Man kan dels skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort eller lägga till något på de 
textförslag som distriktsstyrelsen lägger, men också skriva allmäna motioner som inte handlar om någon särskild text.  
Motioner till distriktsårskonferensen kan läggas av en partiförening eller enskild medlem i distriktet. 

HUR ÄR EN MOTION UPPBYGGD?
En motion består i huvudsak av tre delar, en rubrik; en brödtext och ett eller flera yrkanden. I brödtexten motiverar man 
och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i 
en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser (förslag). I slutet undertecknar man med sitt namn och grundorgan-
isation (partiförening). 

   
    Exempel på en motion på 
  verksamhetsplanen
    
   Ut i rymden! (rubrik) 

   På sidan10 rad 15-20 i verksamhetsplanen föreslår 
   DS att vi ska satsa mer på utåtriktat och parlamentarisk 
   verksamhet. Men det funkar ju inte. Jag vill att vi ska ut 
   i rymden istället. Låt 2013 bli rymdpolitikens år! 
  (brödtext)
   
Jag yrkar:
1. att vi i slutet av sista stycket sidan 10 byter ut 
”arbetar utåtriktat och parlamentariskt” mot ”satsar på 
att  utforska solsystemet” (att-sats 1 )
2. att vi i hela verksamhetsplanen byter ut alla 
förekomster av  ”Göteborg” mot ”solsystemet” (att-sats 2)

  Fredrik Sjöstedt, Vänsterpartiet Falun

VAD HÄNDER SEN?
När du har lämnat in din motion (senast 17feb) kommer DS att svara på motionen och skicka ut alla motioner och 
motionssvar till de som har blivit valda ombud. På distriktsårskonferensen kommer sedan alla motioner diskuteras för 
att därefter fattas beslut om. På DÅKen har man bara möjlighet att lägga förslag på motioner som kommit in sedan 
tidigare.  

 
   Exempel på en allmän motion

   Star Trek på kurser! (rubrik)

Jag tycker att det är ett problem att vi inte tittar på                                                                                                                      
Star Trek när vi har kurser och andra distriktssar-
rangemang. Detta behöver ändras på! 
(brödtext)

Jag yrkar:
1. att distriktsstyrelsen under 201 2 köper in alla 
säsonger av Star Trek (att-sats)
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