
Så här skriver du en motion 
På årsmötet har du som medlem rätt att påverka hur arbetet i Vänsterpartiet ska se ut nästa 
år. En av de sakerna du kan göra för att kunna påverka vad som bestäms är att skriva 
motioner. 
 
Det är viktigt att skriva motioner, det vill säga förslag, eftersom man bara kan ändra de delar 
och ta beslut i de sammanhang där någon skrivit en motion. Till årsmötet kan man motionera 
på styrelsen förslag på verksamhetsplan, andra dokument styrelsen lägger fram eller en så 
skriver man en så kallad allmän motion, som berör någon helt annat område.  En motion kan 
därför nästan handla om vad som helst, men den får inte se ut hur som helst. Det vanligaste 
sättet man skriver en motion på är att man inleder med en rubrik, därefter kommer med en 
förklarande text (en så kallad brödtext), där man argumenterar för sin åsikt. Efter detta för 
man fram sina förslag, sina yrkanden, i form av att-satser. För att ta ett exempel: Anta att du 
tycker att vi i verksamhetsplan ska ska slå fast att Vänsterpartiet skall verka för fler 
fotbollsplaner i Malmö. Då skulle din motion kunna se ut så här: 
 

(Rubrik) Motion om fler fotbollsplaner 
 

(Brödtext) Både FC Rosengård och Malmö FF har som bekant vunnit SM guld 
flera år. Fotbollsintresset växer. Många unga attraheras till sporten. Detta 
engagemang borde uppmuntras eftersom vi vet att denna sport är viktig för en 
god folkhälsa. 

 
(Att-satser) Jag yrkar : 
att på sida 1 rad 15 i verksamhetsplan en lägga till: Vänsterpartiet Malmö ska 
driva frågan om fler fotbollsplaner i Malmö. 

 
(Motionärens namn) 
Bo Larsson 

 
 
Om du vill göra förändringar i verksamhetsplanen, stryka delar, omformulera eller lägga till, 
så är en rekommendation att använda dig av radnumreringen som finns i förslaget. På det 
sättet är det enkelt för alla att hitta och förstå var du vill att dina ändringar ska göras. 
 
Skicka in dina motioner innan motionsstoppet.  
 
När motionstiden har gått ut behandlar styrelsen alla motioner och tar ställning till dem. Om 
styrelsen yrkar bifall till en motion, behöver man inte lyfta den på årsmötet. Man kan dock 
yrka avslag på styrelsens svar. Om styrelsen däremot yrkar avslag på en motion, måste den 
lyftas på mötet. I slutändan är det årsmötet, dit alla medlemmar är välkomna, som 
bestämmer. Behöver du hjälp eller vill veta något särskilt så hör gärna av dig till personalen 
på Vänsterns Hus. 


