
A R T I K E LM O T I O N E R

Medlemmar, lokalklubbar, distrikt och 
rasklubbar i Svenska Brukshundklubben 
har möjlighet att påverka vår organisation 
och verksamhet genom att lämna in 
motioner och förslag. En motion är ett 
skriftligt förslag till års-, fullmäktige- 
eller medlemsmöte. 

En inlämnad motion måste alltid tas 
upp på ett kommande medlems-, års- 
eller fullmäktigemöte, tillsammans med 
styrelsens yttrande i ärendet, för beslut. 
Ett förslag kan däremot alltid lämnas 
direkt till närmsta styrelse, som då kan 
besluta om förslaget och dess hantering 
utan att det hanteras på ett kommande 
medlems-, års- eller fullmäktigemöte. 

För en lokal brukshundklubb gäller att 

alla medlemmar har rätt att lämna 
motion till medlemsmöte. Det kan till 
exempel vara en idé som man vill föra 
vidare för beslut. När motionen är 
skriven skickas den till klubbstyrelsen 
som tillsammans med sitt yttrande 
skickar motionen vidare för behandling 
på kommande medlemsmöte, där den 
kan bifallas eller avslås.

Handlar motionen om något som bara 
berör klubben stannar motionen här. Är 
motionen av allmänt intresse för Bruks-
hundklubbens organisation kan klubben 
göra den till sin egen och skicka den 
vidare till distriktsstyrelsen. 

Normalstadgarna för respektive nivå 
inom Brukshundklubben styr vem som 

Vem får skicka in en motion och till vad? Vad ska man tänka på och 
hur skriver man en motion? Brukshunden reder ut vad som gäller och 

berättar om skillnaden mellan förslag och motion.
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Var med 
och påverka 
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Så skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat 
beskriver ärendet.
Beskriv bakgrunden och förklara vad 
du vill förändra och vad ett bifall på 
motionen skulle innebära.
Avsluta motionen med ett konkret 
förslag på beslut i en "att-sats". Denna 
ska mötet kunna säga ja eller nej till. 
Skriv under motionen.

får lämna motioner och motionstider för 
den aktuella instansen. Motioner direkt 
till kongressen har lokal-, rasklubb och 
distrikt rätt att lämna.

Så skriver du en motion
Det kan vara ganska lätt att skriva en 
motion om man är påläst och håller 
motionen tydlig och kort. Vad vill du 
förändra eller utveckla och varför? 
Argumentera för förändringen och ange 
prioriteringsordning om du för fram 
flera alternativ. Avsluta motionen med 
ett konkret yrkande med tydliga "att-satser". 
Det ska innehålla konkreta förslag, som 
mötet ska kunna säga ja eller nej till. 
Lämna in motionen i tid och till berörd 
styrelse - ska förändringen ske på lokal-, 
distrikts- eller förbundsnivå?

På brukshundklubben.se kan du läsa mer om 
motioner till lokalklubb, distrikt, rasklubb 
och kongress samt se exempel på motions-
skrivning.
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