Så här skriver du en motion!
Vem får skriva motioner?
Alla medlemmar i Feministiskt initiativ Storstockholm har motionsrätt på årsmötet, det vill säga alla
som betalat in årsavgiften för 2017 och har uppgett adress i Stockholms län till nationella
medlemsregistret.

När ska motionerna vara inne?
Motioner ska ha inkommit senast den 31 januari via e-post. Vänta inte till sista dagen! Du kan inte
lägga fram nya förslag på årsmötet men du kan yrka (= föreslå förändringar) på de motioner som
redan inkommit.

Vart ska man skicka motionerna?
För att underlätta arbetet med motionerna vill vi att du skickar dem med e-post till följande
adress: styrelsen@fistorstockholm.se.

Vad kan en motionera om?
Det är helt fri motionsrätt på årsmötet. Det går alltså att skriva motioner på alla politikområden och
på stadgarna.

Hur ska motionerna utformas?
Inled motionen med en (kort) rubrik som anger ämnet, förslaget eller ståndpunkten. Om
motionen gäller en textändring i ett dokument så ska man ange vilket dokument som avses
och var ändringen ska göras. Därefter följer en brödtext med argument för förslaget. Efter
brödtexten skrivs en yrkandefras, till exempel ”Jag yrkar”, som följs av en eller flera att-satser
där de konkreta förslagen formuleras. Undvik oprecisa yrkanden som ”att valplattformen
skrivs om i enlighet med motionens anda”, ”att valkonferensen beslutar ställa sig bakom vad
som anförts ovan” och liknande. Styrelsen har ingen möjlighet att rätta och redigera inkomna
motioner. Motioner som saknar att-satser eller vars förslag inte går att förstå riskerar att inte
bli behandlade.

Kan man ta upp flera frågor i samma motion?
Nej, det bör undvikas. Skriv separata motioner om olika förslag, även om de berör varandra.
Bara om flera förslag är direkt beroende av varandra, till exempel om en ändring på ett ställe i
valplattformen kräver konsekvensändringar på andra ställen, bör förslagen tas upp i samma
motion. Om olika förslag hänger samman innehållsmässigt trots att de kan behandlas var för
sig, kan man hänvisa till andra motioner i brödtexten (”Se även våra förslag angående ...”).

Hur lång kan brödtexten vara?
Det beror självfallet på motionens ämne, men generellt är kortare brödtexter bättre än längre.
Ofta räcker några meningar för att få fram vad man vill ha sagt men om en längre text krävs är
en halv, maximalt en hel, A4-sida ett riktmärke.

Exempel på utformning av en motion
Eldningsförbud är ingen valfråga (rubrik)
För en feministisk politik, (vilket dokument)
I.1 Skog och hav, andra stycket (Vart i dokumentet)
( blankrad )
Vi tycker att det är bra att vår politik för Skog och hav tar upp ett antal konkreta krav och
förslag som tydliggör vår intersektionella feministiska strategi. Det är dock mycket tveksamt
om kravet på förbud mot eldning av löv och kvistar i villaträdgårdar är ett sådant krav som
bör prioriteras i valrörelsen. Visserligen kan det vara en viktig lokal miljöfråga och många
irriteras av röken, men att beteckna denna fråga som ”grundläggande för att säkra skogens
framtid” och ”prioriterad i en feministisk ekologisk politik” är faktiskt helt orimligt. Frågan
rör enbart gruppen villaägare och det finns inget underlag för att denna fråga ska ha betydelse
för miljön. Vår politik för en grön omställning och en hållbar skogs- och havspolitik bör
grunda sig på kunskap om de reella miljöproblem som finns och rikta sig mot en större grupp
än svenska villaägare. Därför bör vi prioritera frågan om skogscertifiering för en hållbar och
rättvis värld och lyfta ursprungsfolkens intressen.
( blankrad )
Vi yrkar att:
Ersätta andra stycket i I.1 Skog och hav, som börjar med ”Skogscertifiering ger…” och slutar
med ”…ursprungsbefolkningars intressen.” med följande text:
” Skogscertifiering ger möjligheter för tillverkare att märka produkterna från skogen för att
tala om att de uppfyller miljö- och andra krav. Certifieringssystemet, FSC (Forest
Stewardship Council) omfattar dessutom bland annat ursprungsbefolkningars intressen.”
(blankrad )
Angela Davis, Chandra Mohanty, Gisèle Halimi, Dolores Cacuango, Emma Goldman
Kontaktperson Angela Davis
(angela.davis@feministisktinitiativ.se, 0701-234567 )
PS. För att underlätta layout: Gör inga egna indrag, utan bara nytt stycke där det ska vara
det. Kursivera inget, använd istället citattecken vid citat.

Checklista för motionärer
Handlar motionen om en, inte flera, frågor?
Finns det en kort och upplysande rubrik?
Finns det en tydlig och korrekt platshänvisning (vid textändring)?
Är den motiverande brödtexten lagom lång, begriplig och rättstavad?
Finns det ett tydligt och konkret förslag (yrkande)?
Undertecknare?
Kontaktperson med kontaktuppgifter?

