Vad är en motion?
Motion betyder inte alltid att du måste gå ut och röra på dig. En motion kan också vara en demokratisk
rättighet som är superbra ifall du och dina kompisar som är medlemmar i SKU vill föra fram er eller er
lokalavdelnings åsikt. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något – och det är varken
speciellt svårt eller jobbigt.
En motion till årsmötet kan handla om i stort sett vad som helst som handlar om Svenska Kyrkans Unga i
Västerås Distrikt. Det kan till exempel vara åsikter kring ett läger som anordnas, eller varför inte idéer på
ett läger som inte finns än men som skulle vara fantastiskt roligt att åka på?

Vem kan skriva en motion?
Det räcker med att du är medlem i SKU Västerås distrikt för att få motionera. Din lokalavdelning kan
också göra det men då måste en ledare eller medlem skriva under motionen. För att motionen ska vara
godkänd måste den vara påskriven och inlämnad till distriktsstyrelsen senast vid midnatt den 1 mars.
Man kan antingen skicka den på post till:
Svenska Kyrkans Unga i Västerås Stift
Box 7
721 03 Västerås
Eller på mail till pia.sundstrom@svenskakyrkan.se
eller ge den direkt i handen till någon i distriktsstyrelsen.

Vad ska finnas med i en motion?





En motion måste ha en tydlig rubrik så att man ser vad den handlar om.
En text som förklarar din motion. Gärna en som är så bra att den får årsmötet att verkligen
hålla med och tycka som du/er.
Ett förslag till ett beslut. Det brukar man kalla för en att-sats. Det betyder att man ska
kunna använda meningen ”Jag föreslår årsmötet besluta att…” innan ditt förslag.
Det är viktigt att det finns en tydlig avsändare med underskrift på motionen. Det kan
antingen vara en enskild medlem men det kan också vara en enskild medlem för sin
lokalavdelning eller grupp.

Vad händer med en motion?

Om motionen har allt som måste finnas med och är inlämnad senast 1 mars så kommer distriktsstyrelsen
läsa och diskutera fram ett bra svar till din/er motion. Ibland håller distriktsstyrelsen med och vill göra
som motionen föreslår men ibland kan det också vara precis tvärtom, men att det ändå får
distriktsstyrelsen att tänka i nya banor. Det är också viktigt att veta att distriktsstyrelsens ord inte är lag
och att alla beslut fattas utifrån hur årsmötet röstar. Årsmötet får alla lokalavdelningar åka på. På ett
årsmöte kan man åka som två olika deltagare: Antingen åker man som ett ombud och då får man vara
med och rösta i allt som tas upp. Annars kan man åka dit som observatör vilket betyder att man bara
tittar på – man får vara med och säga vad man tycker men man får inte rösta. I år kommer årsmötet hållas
i Avestas församlingshem den 1 – 3 april.
Bifogat papper är ett exempel hur en motion kan se ut, är det något som fortfarande känns oklart är det
bara att kontakta pia.sundström@svenskakyrkan.se för era frågor.
Hälsningar
Distriktsstyrelsen

EXEMPEL PÅ EN MOTION:
Lokalavdelning: Godissnöret 2015-02-20

Motion till distriktsårsmötet 2016
En lastbil fullastad med godis
Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt är en organisation för barn och ungdomar. Jag har länge
funderat på vad som - förutom vår kristna tro - är den gemensamma nämnaren hos oss
medlemmar och har nu äntligen kommit på svaret – Godis!
Hur många barn och ungdomar tycker inte om godis och hur många har inte med sig fulla påsar
med snask och gottigott när de åker på läger? Jag tror att med lite sötsaker skulle vi locka många
fler medlemmar i de yngre åldrarna till vår organisation och fler deltagare till våra arrangemang.
Därför föreslår jag årsmötet besluta:
ATT: det vid varje läger skall komma en lastbil fullastad med godis till lägrets deltagare.

Sockerpingla Hallonbåt
Svenska Kyrkans Unga för lokalavdelningen Godissnöret

