
Hur du skriver en motion!

Tumregler:
● Motionen ska bara behandla ett ämne. Vill du skriva om flera ämnen skriver

du en motion för varje ämne.
● Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
● Inled med en bakgrund.
● “Sammanfatta” förslagen i en eller flera “att-satser”. Var noga med att

formulera “att-satsen” tydligt så att det framgår vad det ska fattas beslut om.
● Skriv under motionen med namn, kontaktuppgift samt ungdomsråd.

Mall:
Tydlig rubrik: Fler kexchoklad till barn och unga!
Bakgrund och ditt förslag: Det är ett känt faktum att kexchoklad är jättegott.
Under tillfällen så som skola, möten med ungdomsråd eller andra typer av dialoger
behöver barn och unga fylla på sin energi. Bumbilandets ungdomsråd anser att
kexchoklad är en perfekt lösning på låg energi. För att barn och unga ska orka vara
just barn och unga ser vi att kexchoklad är den bästa lösningen.
Avsluta med att-sats: Jag/Vi yrkar

- att Sveriges ungdomsråd verkar för att alla landets barn och unga förses
med kexchoklad.

- att Sveriges ungdomsråd uppmanar kommuner, regioner och riksdag att
tillsätta ett speciellt bidrag till barn och unga för inköp av kexchoklad.

Inskickad av: Bibi Bumbi, bibi@bumbi.se, Bumbilandets Ungdomsråd.

Vi hjälper gärna till med motionsskrivandet
Har ni en superbra idé på en motion men vet inte riktigt hur ni ska skriva ner det
eller är det fortfarande förvirrande hur en skriver en motion? Eller har ni bara en
fråga?



Då finns styrelsen till er hjälp. Maila till styrelsen - så ser vi till att ni får den hjälp ni
behöver. Ett tips är att kolla våra styrdokument på vår hemsida -
https://sverigesungdomsrad.se/styrelsen/ - där kan ni bland annat se vad vi tycker,
våra visioner och organisatoriska mål och få inspiration till vad ni kan skriva
motioner om. Det är också fritt fram att skriva motioner om vad som helst som ni
tycker ska förändras eller ändras. Ni kanske har kommit på en helt ny riktning eller
ett helt nytt mål för organisationen? Då är ni mer än välkomna att skicka in det
också.

KOM IHÅG att hålla utkik på vår hemsida och instagram om när motionsstoppet är,
alltså deadline för inskick av motioner. Efter det datumet går det nämligen inte att
skicka in motioner längre. Efter motionsstoppet kommer ni efter två veckor få
motionssvar från styrelsen, då kommer vi redogöra för varför eller varför inte
förslaget är bra för organisationen. Vi kommer även meddela i motionssvaret om
styrelsen ställer sig bakom ert förslag.

https://sverigesungdomsrad.se/styrelsen/

