
Motion till Sydskanes Emses årsmöte 
 

En motion kan handla om vad som helst som rör vår föreningen eller vår verksamhet.  

Tänk på att varje motion bara ska ta upp ett ämne eller förslag.  

 

Enligt stadgarna skall motion till årsmötet vara inne senast två veckor innan årsmötet för att 

styrelsen skall hinna sätta sig in i dem och lämna sitt yttrande. När årsmöteshandlingarna 

presenteras på hemsidan, före årsmötet, kommer även yttrandet finnas med. 

Mötet kommer sedan att ta ställning till motionen och styrelsens utlåtande. 

 
Du bör som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag. 
 
Motioner kan t.ex. handla om; 

 stadgeändringar 
 ekonomifrågor 
 information 
 demokratifrågor 
 insynsfrågor 
 former för medlemskap 
 förtroendevaldas uppgifter och redovisning av dessa 
 uppdrag till styrelsen, 
 vilka frågor styrelsen ska driva 

 
Behandling av motionerna 
Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen.  
 
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 klubbens 
verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet. 
 
I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för 
varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå styrelsen att bifalla ett yrkande, avslå ett annat 
och lämna ett tredje utan åtgärd. 
 



Att skriva en motion 
Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt 
sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå. 
Ibland kommer det in motioner som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad 
motionären egentligen vill. Det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de 
saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade. 
 
Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följ 
bara följande enkla tips: 

 
• Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om 

 
• Bakgrund – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag. Varför vill du att föreningen skall 
göra det du föreslår? Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!  
 
• Motivering – Presentera varför ditt förslaget kommer att gynna föreningen och visa vad det 
går ut på. Använd enkla ord.  
Har du flera förslag om samma ämne, dela upp dem. 
Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. 
 
Om ditt förslag innebär en kostnad för föreningen, redovisa denna och förklara varför denna 
investering är till fördel för föreningen. 
 
• Motion – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja 

eller nej till.  
 
Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill. 

 



Nedan ser du en motion som tagits upp av årsmötet. Den följer med som ett exempel på hur 

en motion kan se ut. 

Motion rörande startträning 
  

Bakgrund 

Sydskånes Emse har utan att vara en förening som i första hand satsar på 

tävlingsverksamhet många aktiva roadracingförare. Flera av dessa har representerat 

klubben på ett strålande vis och vi har på vissa tävlingar näst intill dominerat startfältet. 

Jättekul!! 

På grund av bristen på utbildade funktionärer kan vi inte ordna regelrätta träningar eller 

tävlingstillfällen för de av våra medlemmar med tävlingsambitioner. Frågan är då vad vi 

skulle kunna göra för att underlätta för de som vill tävla? 

 

Motivering 

Vår förening har många deltagare som har tagit och som skulle kunna ta steget till att börja 

tävla. Jag anser att vi bör hjälpa våra medlemmar med tävlingsambitioner så gott vi kan 

samtidigt som vi bibehåller korpen-andan i föreningen. 

 

Motion 

Starta passen efter lunch i vit grupp på Knutstorp med gemensam start. 

Detta kan gå till enligt följande: 

Då passet börjar kör gruppen ut på sightseeing lap och deltagarna ställer upp sig i första 

bästa lediga ruta. Depåchefen håller ut överenskommen flagga och när den dras in går 

”starten”. (Här skulle man kunna använda ljussignalerna om man vill få det riktigt proffsigt, 
men det handlar ju om korpen så det lämnar jag därhän). De deltagare som inte vill träna 

start startar från depån då starten gått. 

Faller det väl ut kan startträningen utökas. 

  

Henrik Wiese 
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