Föreningsarbete

Att skriva en motion
Har ni en idé, en vision?
När man har ett förslag eller en idé vill man att den ska omsättas i verkligheten, att den
ska bli verklighet. Hur gör man?
Ett sätt för att få en ändring eller förbättring är att skriva en motion till
bygdegårdsföreningens årsmöte.
Vem får skriva en motion?
Medlemmar i en bygdegårdsförening eller en bygdegårdsförening får lämna en motion.
Hur skriver man en motion?

Motionens namn
Motionens namn ska återge vad den handlar om. Exempel: Motion angående ny
bygdegårdsutmärkelse.

Till vem ställs motionen?
Motionären bestämmer om motionen ska ställas till förbundsstämman eller
distriktsstämman. En motion måste alltid skickas vidare till den stämma som är
mottagaren.

Brödtext – motionens innehåll
Brödtexten ska ge bakgrund och förklaring till det man vill med motionen. Den ska
innehålla de argument och faktauppgifter som motionären vill framhålla för att få igenom
sin motion. Exempel: ”De eldsjälar som gjort extraordinära insatser i föreningarna har vi
idag ingen möjlighet att belöna eller uppmuntra”.

Att-satser
Här skriver man de förslag som man vill att stämman ska fatta beslut om.
Exempel på att-satser:
att det införs en utmärkelse för extraordinärt arbetet i föreningarna,
att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram riktlinjer för utdelandet av utmärkelsen,
att motionen vidarebefordras till förbundsstämman.

Namn och datum
Det ska tydligt framgå vem som lämnat motionen. Datum är viktigt.
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Vad händer efter föreningens årsmöte?
Alla motioner som är ställda till Bygdegårdarnas Riksförbund ska nå förbundsstämman
samma år.
Bygdegårdsföreningens årsmöte fattar beslut om den vill avslå eller bifalla motionen och
sänder beslutet och motionen vidare till distriktsstämman. Därefter beslutar
distriktsstämman om avslag eller bifall och skickar motionen vidare till förbundsstämman
senast den 1 maj samma år.
Förbundsstämman fattar beslut om avslag eller bifall.
Beslutet kan lyda:
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över riktlinjerna för såväl guldplaketten som
silvernålen och samtidigt överväga om ytterligare en utmärkelse, ev. ett diplom, ska
införas.
Ovanstående är ett exempel hämtat ur förbundets verklighet. Vid förbundsstämman 2005
fattades beslutet om att förbundet skulle producera ett diplom. Det blev ett utsnitt – en
detalj – ur litografin Bygdegården av konstnären EWK Ewert Karlsson som blev diplomet.
I A4-format och finns till försäljning på förbundskansliet. order@bygdegardarna.se
Distriktsstämman
En motion kan också vara ställd till distriktsstämman. Ordningen är densamma som det är
för en motion, ställd till förbundsstämman. Skillnaden ligger i att distriktsstämman inte
behöver vidarebefordra den till förbundsstämman.
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