
 

Motionshandledning  

Vänsterpartiet Solnas årsmöte 2020 

 

Inledning  

Den här texten riktar sig till dig som vill skriva en motion till Vänsterpartiet Solnas årsmöte 

2020. Läs den gärna även om du skrivit motioner förut! Ändringar av mindre slag kan läggas 

fram som yrkanden på årsmötet, men större förslag bör motioneras på i förväg. 

Vem får skriva motioner? 

Alla betalande medlemmar i Vänsterpartiet Solna.  

Var och när ska motionerna skickas? 

Skickas helst med e-post till solna@vansterpartiet.se senast den 2 mars. Detta för att styrelsen 

ska hinna svara på motionen innan årsmötet.  

Vad går det att motionera om? 

I styrelsens förslag på verksamhetsplan står allt vi vill göra under det kommande 

verksamhetsåret. Men du kanske har fler förslag eller andra synpunkter på vad vi borde göra. 

Det är detta du kan motionera om! Allt du tycker vi borde göra eller driva under det 

kommande året. 

Går det att ta upp flera frågor i samma motion? 

Nej, undvik det så långt det går. Skriv separata motioner om olika förslag, även om de berör 

varandra. Bara om flera förslag är direkt beroende av varandra, t.ex. om en ändring på ett 

ställe i verksamhetsplanen kräver konsekvensändringar på andra ställen, kan förslagen tas upp 

i samma motion. Om olika förslag hänger samman innehållsmässigt trots att de ska behandlas 

var för sig, kan det vara bra att hänvisa till andra motionen i brödtexten (”Se även våra förslag 

angående ... i stycke ...”). 

Hur utformar jag motionen? 

Inled motionen med en (kort) rubrik som anger ämnet, förslaget eller ståndpunkten. Om 

motionen gäller en textändring i ett dokument, ange vilket dokument som avses och var 

ändringen ska göras. Därefter skriver du en brödtext med argument för förslaget. Efter 

brödtexten skrivs en yrkandefras, t.ex. ”Jag yrkar”, med en eller flera att-satser där de 

konkreta förslagen formuleras tydligt.  
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Skriv under motionen med namn på den/de som står bakom motionen. Så här kan det se ut: 

 

Söndagsfika 

Styrelsen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma en verksamhetsplan. Men vi har för 

få sociala aktiviteter i Solnas partiförening. Regelbundna träffar med fika varje söndag i månaden 

skulle göra att vi i föreningen kommer varandra närmare, och dessutom får vi äta gott fika. 

Jag yrkar 

att meningen ”Söndagsfika ska hållas en gång i månaden” ska läggas till i verksamhetsplanen under 

Utåtriktade aktiviteter. 

Frida Fransson 

Hur lång kan brödtexten vara? 

Det beror självfallet på motionens ämne, men generellt är kortare brödtexter bättre än längre. 

En halv, maximalt en hel, A4-sida är ett riktmärke, men ofta räcker fyra-fem meningar för att 

få fram det som behöver sägas.  

Hur skriver jag ett klokt yrkande? 

Kom ihåg att det är yrkandet årsmötet beslutar om, inte brödtexten. Var därför noga med att-

satsen. Fundera på om det kan missförstås eller tolkas på olika sätt i efterhand.  

Fundera igenom om förslaget ger de som ska genomföra beslutet lagom fria händer. Varje 

yrkande behöver balansera mellan hur brett eller smalt handlingsutrymme det ger. Den som 

ska genomföra beslutet behöver frihet att hantera praktiska problem som uppkommer, men 

också en klart utpekad riktning. 

Kommer årsmötet behandla motionen? 

Ja, om den har skickats in i tid. Undantag görs ibland för motioner som är extremt omfattande, 

saknar att-satser eller vars förslag inte går att förstå.  

Partiföreningsstyrelsen skriver svar på varje motion. Alla medlemmar har möjlighet att rösta 

på årsmötet om de ska bifalla eller avslå en motion. Finns det olika yrkanden som står emot 

varandra, röstar årsmötet om den enskilda motionen.  

Hur gör jag om jag vill bolla mitt förslag med någon? 

Ta kontakt med vår politiska sekreterare Julia Sundqvist genom att mejla henne på 

julia.sundqvist@politik.solna.se eller ringa på 072-583 37 05. 
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Checklista för motionärer 

1. Handlar motionen om sådant som årsmötet kan och bör besluta om? 

2. Handlar motionen om en, inte flera, frågor? 

3. Finns det en kort och tydlig rubrik? 

5. Finns det en tydlig och korrekt platshänvisning (vid textändring)? 

6. Är den motiverande brödtexten begriplig och lagom lång? 

7. Finns det ett tydligt och konkret förslag (yrkande)? 

8. Finns det en undertecknare? 


