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Motioner och motionsbehandling 
 
Motion är det som gör att vi har en stark demokrati i vår organisation. Alla medlemmar har 

rätt att skriva en motion om precis vad de vill. Alla motioner som skickas in måste dessutom 

tas upp och behandlas av både förbundsstyrelsen och förbundsmötet. 

 

Det såklart en stor fördel om motionen handlar om något som Musikerförbundet kan 

genomföra, eller i alla fall påverka. En motion som handlar om världen utanför som 

exempelvis att Musikerförbundet ska skapa världsfred kan visserligen vara godhjärtad, men 

svår att genomföra för oss i förbundet. Samma sak gäller lokala frågor, eller avdelningsfrågor. 

Om man vill ändra något i sin avdelning så är det inte säkert att Förbundet kan göra något åt 

det, såvida det inte är en stadgeförändring eller något organisatoriskt. Är du osäker på om ditt 

ämne är rätt så kan du alltid fråga någon, men grundinställningen är att hellre skriva en 

motion för mycket än en för lite. 

 

I stadgarna står det: 

 

Mom. 8: Motion 

 

Motion till förbundsmötet kan väckas av varje enskild medlem liksom av 

ledamot i förbundsmötet, avdelning eller klubb. Motion skall insändas till 

förbundsstyrelsen och vara styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före 

förbundsmötets öppnande, dock senast 1 mars. 

 

Förbundsstyrelsen låter sammanföra och trycka samt avge utlåtande över 

motionerna som tillställs förbundsmötets ombud, revisorer och 

förbundsfunktionärer senast en (1) månad före förbundsmötets öppnande. 

 

 

Så här skriver man en motion 
 

När man har ett ämne, eller en fråga, som man vill förändra så gäller det att skriva ner den. 

Den finns mängder med olika mallar och förslag att leta fram på nätet, men vi försöker att 

hålla oss till en viss typ av mall, nämligen den enkla mallen. 

 

En motion innehåller följande: 

 Rubrik 

 Brödtext 

 Attsats 

 Underskrift 
 

Rubrik 

I rubriken behöver man inte berätta vad man vill göra eller varför. Här skriver man enbart vad 

artikeln handlar om. Exempelvis: 

 Motion om nytt stycke i musikpolitiska programmet 
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 Motion om ny logotyp för Musikerförbundet 

 Motion om stadgeförändring gällande val 
 

Brödtext 

Det är i brödtexten som du förklarar vad det är du vill och varför. Inled gärna texten med lite 

bakgrund till vad som är fel (om det är något som är fel) eller om att det är något du saknar. 

Fortsätt sedan med vad det är du vill förändra eller att någon annan ska förändra.  

 

Se brödtexten som en förklaring till vad du vill förändra och varför. 

 

Brödtexten avslutas med orden: ”Med anledning av ovanstående yrkar jag”. De orden visar att 

nu har du argumenterat klart och det är dags att skriva dina förslag. 

 

Attsats 

Det är i attsatsen som du blir konkret. Här skriver du kort vad det är du vill förändra. Du 

behöver inte förklara varför eller på vilket sätt i attsatsen, det har du ju redan gjort i 

brödtexten. Det är attsatsen som Förbundsmötet beslutar om, alltså är det motionens viktigaste 

beståndsdel. Samtidigt är det viktigt att hålla den kort och konkret så det är enkelt att förstå. 

 

Om du vill förändra flera saker så går det utmärkt att skriva flera attsatser. Det är till och med 

att föredra att dela upp förslagen i flera attsatser då det blir enklare att förstå. Exempelvis: 

 Att det i stadgarna ändras så vi väljer 15 istället för nuvarande 7 ledamöter till 
förbundsstyrelsen 

 Att det i stadgar ändras så vi väljer 290 ersättare till styrelsen 

 Att alla nyvalda ledamöter och ersättare i styrelsen ska bära grön keps på nästa möte  
 

Underskrift 

Precis som det låter så är det här man skriver under motionen. Det kan göras av en eller flera 

personer. Det kan också göras av en kommitté, en gruppering, eller en hel avdelningsstyrelse.  

 

 

Utlåtande eller svar på motion 
 

När en motion har skickats in så tar Förbundsstyrelsen hand om den. De diskuterar om de 

håller med eller inte. Utifrån vad de kommer fram till skriver de ett utlåtande, eller ett svar, på 

motionen. I utlåtandet (svaret) så skriver de hur de resonerar när det gäller förslaget i 

motionen och de avslutar även med hur de föreslår att Förbundsmötet beslutar.  

 

Det finns tre saker som Förbundsstyrelsen kan föreslå: 

 Bifall 

 Avslag 

 Besvarande 
 

Bifall 

När förbundsstyrelsen yrkar bifall innebär det att de håller med motionären. Det innebär att 

både den som skrivit motionen och förbundsstyrelsen är överens. Men det är förtfarande 

Förbundsmötet som beslutar. 
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Avslag 

När förbundsstyrelsen yrkar avslag håller de inte med motionären i det som står i attsatsen. 

Det är viktigt att veta att det endast är attsatsen man tar beslut om så det kan vara så att 

förbundsstyrelsen delar problembild men inte lösningen, eller på annat sätt inte tycker att den 

föreslagna attsatsen är rätt väg att gå. 

 

Besvarande 

Det finns tillfällen då en motion behandlar ett ämne som inte längre är aktuellt, inte hör 

hemma på förbundsmötet, eller av andra skäl varken kan bifallas eller avslås. Då kan 

förbundsstyrelsen föreslå att motionen ska besvaras. Det kan vara skäl som: 

 Det som motionären föreslår är redan gjort 

 Det som föreslås kan inte Musikerförbundet göra 

 Det bryter mot stadgarna 
 

 

Motionsbehandling 
 

Hur processen kring hanteringen av motionerna sker finns i dokumentet ”Hur fungerar 

förbundsmötet” som bifogas i alla utskick av handlingar till Förbundsmötet.  

 

När det gäller motioner finns det ett par saker till att känna till. I en motion behöver man inte 

bifoga eller skriva in en text, ett program, ett direktiv, eller annat som redan är antaget eller 

finns på förbundets hemsida. Således behöver man inte skriva in den nuvarande stadgetexten 

om man vill ändra i stadgarna, eller skriva in en hel policy om man vill ändra något i den. Det 

räcker att hänvisa till den. Samtidigt kan det ibland finnas tillfälle så man extra vill peka på en 

speciell skrivning eller citera något, vilket det självklart är tillåtet att göra. 

 

Tilläggsatsatser 

 

Det finns tillfällen då förbundsstyrelsen, eller någon på förbundsmötet, delar hela eller delar 

av en motion men håller inte med om attsatsen. Då finns det möjlighet att lägga en så kallad 

tilläggsattsats. En tilläggsattsats måste hålla sig till samma ämne som motionen och inte 

sträva allt för långt bort från det ämne som motionen hanterar.  

 

Rent tekniskt så yrkar man i så fall avslag på den nuvarande attsatsen och bifall på en ny 

tilläggsattsats, som man förbundsstyrelsen kan skriva, eller en förbundsmötesdelegat kan 

lämna in.  
 


