Motioner SPTF
Inför förbundsstämman i mars finns möjlighet att skriva och lämna in motioner. Motionerna
ska vara SPTF tillhanda senast 31/12. Motionen kan skickas per e-post till:
maria.werner@me.com eller per post till: Maria Werner Gabrielsson, Mariavägen 28, 831 48
Östersund. Motioner som skickas per e-post ska även skickas per post alternativt överlämnas
personligen, dessa motioner anses som inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.
Att skriva en motion
Här kommer några enkla tips när ni skriver motioner:




Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak.
Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna
säga ja eller nej till.

Behandling av motionerna
När motionen kommit in ska den behandlas av styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur
man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger
argument för det förslag man lämnar. Styrelsen kan föreslå mötet att:





bifalla motionen, om man tycker att den är bra
avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under
arbete
lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför förbundets
verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

På årsmötet
Samtliga motioner, med styrelsens yttrande, ska finnas i årsmöteshandlingarna. På årsmötet
ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om. I det fall flera motioner behandlar
samma sak, kan årsmötet välja att behandla dessa i klump. Styrelsens förslag är alltid
huvudyrkande, därför lämnas ordet först till styrelsens representant. Därefter får motionären
yttra sig, och sedan lämnas ordet fritt, så att alla kan göra sin röst hörd. När argumenten är
genomgångna fattar årsmötet beslut. Om motionären under debatten bestämmer sig för att dra
tillbaka motionen ska mötesordförande ställa frågan om någon annan vill väcka motionen.

