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Att skriva en motion       

Guide för förtroendevalda och medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna. 

Om motioner 

 

En motion är ett förslag från medlem eller 

distrikt till riksförbundsstämman.  

 

Motionsstopp till stämman är enligt 

förbundets stadga 3 veckor före 

stämmodagen. Motioner skickas i första 

hand från distriktsförening till 

riksstämman. 

 

Motionsstopp stämman 2022 är den 24 

februari 2022. Motioner skickas till 

kansliet@ekolantbruk.se. Kontakta 

kansliet om du vill skicka in per post.  

 

Om ett distrikt står bakom en motion ska 

helst kopia på distriktsårsmötets protokoll 

bifogas för att styrka att motionen är 

förankrad i distriktsföreningen. Även 

mötesprotokoll från distriktsstyrelsens 

möte eller utlåtande från ledamöterna i 

distriktsstyrelse godkännes. 

 

Tänk på att varje motion bara ska ta upp 

ett ämne eller förslag och avslutas med en  

 

 

 

eller flera att-satser. Har du eller ni flera 

förslag på olika områden? Skriv flera 

motioner! Att-satserna innehåller det man 

vill att årsmötet ska besluta.  

 

Efter motionsstopp behandlas inkomna 

motioner av riksstyrelsen som yrkar bifall 

eller avslag på motionen, eller bara 

kommenterar och vid behov gör tillägg till 

att-satserna.  

 

Under själva stämmoförhandlingarna har 

den medlem eller representant från distrikt 

som lagt motionen möjlighet att 

presentera sitt förslag och varför man lagt 

det. Sedan diskuterar stämmoombuden 

från de olika distrikten och beslutar i 

enlighet med det.  

 

Har du frågor eller vill ha hjälp med att 

utforma en motion? Tveka inte att höra av 

dig till någon på kansliet på 

kansliet@ekolantbruk.se eller  

010-750 08 55 (ti-tor kl 08-12)

 

 

 

 

 

Mall - se nästa sida!  
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MALL 

Så här bör en motion vara utformad (kursiverat = ändra och fyll i det som stämmer): 

 

 

Motionärens namn/Distrikt och kontaktperson 

 

20XX-xx-xx 

 

 

Motion till riksförbundsstämman Ekologiska Lantbrukarna 

  

 

Motionens namn/rubrik 

 

 

Sammanfattning 

(Kortfattad, endast några rader om vad förslaget handlar om, helst ska sammanfattning och 

förslaget till beslut (att-satserna) få plats på samma sida, ev. bakgrund och övrig information 

kring ärendet kommer därefter) 

 

 

Förslag till beslut 

(Här föreslås tydliga beslut, tänk på att dessa kommer in i protokollet. Ex:) 

 

Därför föreslår jag/vi riksförbundsstämman: 

 

att Ekologiska lantbrukarna ska verka för mer ekologiskt godis i samband 

med riksstämman 

  

att XX får i uppdrag att…. 

 

 

 

Bakgrund och motivering 

(Mer fyllig bakgrundsfakta om det finns och kan anses behövas. Ska också svara på frågan 

“varför” motionären vill detta) 

 

Ev. ekonomiska konsekvenser  

(Om man tror att det kostar något extra. Kan även fyllas i av rikskansliet som underlag för 

styrelsens och stämmans beslut)  

 
 


