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 Motioner till Årsmöte19
Årsmötet är en mötesplats för medlemmar och styrelse i Sveriges Elevkårer. Det är ett forum för med-
lemmarna att utkräva ansvar av styrelsen för hur de har förvaltat organisationen sedan Kongressen. 
Det är också ett tillfälle att ta ställning till större riktningsförändringar genom förslag från styrelsen, 
så kallade propositioner. Alla medlemmar får också lägga förslag till årsmötet, de kallas motioner.

Inför att skriva en motion 
När ni som medlemmar formulerar en motion så börja med att tänka på vad det är ni vill förändra. 
Tänk sedan på i vilket styrdokument som förslaget hör hemma. Om du vill lägga ett förslag som inte 
passar i ett styrdokument men som inte heller kräver ett eget, så kan du också göra det. Större beslut 
som att skapa nya styrdokument brukar som regel göras på initiativ av styrelsen men går såklart även 
att motionera om. 

En motion kan också skrivas för att förändra något i någon av de propositionerna som styrelsen lägger 
fram till årsmötet. Det kan vara både att stryka delar av förslaget, omformulera förslaget eller lägga 
till formuleringar till förslagen. Detta är den vanligaste typen av motion. Sveriges Elevkårer har idag 
följande styrdokument som endast årsmöte och kongress, alltså medlemarna, äger rätten till att 
ändra:

•  Visionen
•  Stadgan 
•  Principprogrammet för elevrörelsen
•  Medlemsförmånerna 
•  Förutsättningsprogrammet för fri och självständig organisering 
•  Servicemodellens parametrar 

Skriva en motion
Tänk på att vara tydlig i er problemformulering. Förklara på ett kort och koncist sätt vad det är ni vill 
uppnå, ändra eller utveckla. Poängtera vad som ska uppnås, ändras eller utvecklas snarare än hur. 
Genomförandet av beslutet hör till styrelsens ansvar mellan kongress och årsmöte, samt årsmöte och 
kongress. Argumentera för varför ni vill göra er förändring och formulera sedan ert förslag till beslut 
i en att-sats. Att-satsen är det som årsmötet sedan kommer ta ställning till. Om det är fler förslag till 
beslut så dela upp dem på flera att-satser. Glöm inte att skriva vilken elevkår det är som lägger mo-
tionen. Om ni samarbetar med andra elevkårer som har samma uppfattning i frågan, kan motionen ha 
fler än en avsändare. Det måste dock alltid vara en elevkår som stödjer en motion. Individuella med-
lemmar i en elevkår har inte motionsrätt.  

När motionen är klar
När ni skrivit färdigt er motion ska den skickas till Sveriges Elevkårers vice ordförande Jacob Clarin. 
Det ska göras innan den 11 oktober, då vi enligt stadgan har motionsstopp. Förslag som skickas in efter 
motionsstoppet kan också tas upp på kongressen, men det kräver att fem sjättedelars majoritet av 
årsmötets delegater ska vilja ta upp det. Motionerna skickas till jacob.clarin@sverigeselevkarer.se  

Vad händer när motionen är inskickad? 
Efter motionsstoppet kommer styrelsen att ta ställning till motionen och formulera ett svar på mo-
tionen. Antingen håller styrelsen med och yrkar på bifall på motionen, eller så håller styrelsen inte 
med och föreslår då att avslå motionen. Oavsett vad svaret och motiveringen till svaret är så kommer 
styrelsens förslag att vara huvudförslag. Den 25 oktober skickas motionerna och motionssvaren ut 
till alla medlemmar att läsa. Som motionär får du inte läsa svaret på just din motion innan de andra 
medlemmarna.



Kan vi be någon om hjälp? 
Ibland är det svårt att veta varför ett styrdokument är formulerat på ett visst sätt och vad det har för 
betydelse för organisationens verksamhet. Att formulera en att-sats kan också vara en utmaning. En 
idé för att lösa sådana problem kan vara att fråga någon annan engagerad i elevrörelsen som kanske 
är en hejare på formalia. Har ni frågor om organisationens styrdokument, hur att-satser bör formuleras 
för att få reell effekt eller något annat så kan ni fråga vice ordförande Jacob Clarin. Om du upptäcker 
fel i din inskickade motion går det endast att ändra i den på årsmötet. En uppmaning är därför att du 
ser över viktiga formuleringar och att-satser en extra gång för att alla medlemmar ska ges samma 
chans att förstå och kunna ta ställning till förslagen. 

Till sist
Styrelsen hoppas att ni medlemmar har nytta av vägledningen till att skriva motioner samt att ni över-
väger att skriva en. Vi ser fram emot att läsa era förslag för att sedan få diskutera dem på årsmötet. 

Vi ses i Växjö! 
Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom vice ordförande Jacob Clarin.

Snabbsummering
Motionsstopp: 11 oktober. Motionen skickas till: jacob.clarin@sverigeselevkarer.se

Motionen tillgängliggörs för alla: 25 oktober 

Frågor om den demokratiska processen som exempelvis motioner, propositioner eller andra förslag 
från styrelsen tas med vice ordförande Jacob Clarin.

Exempelmotion
Angående principen långsiktighet

Från St Yrelseskolans Elevkår

Idag är en av elevrörelsens sju principer långsiktighet. Vi anser att denna princip borde strykas. 
I principen beskrivs att elevrörelsen har en lång historia och att vi ska lägga grunden för kommande 
generationers engagemang. Se nedan för principen i sin helhet. 

”Långsiktighet 
Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges Elevkårer som elevkår- 
erna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla det som våra företrädare byggt upp, men 
också lägga grunden för kommande generationers engagemang. Den höga genomströmningen av unga 
medlemmar, förtroendevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kompetenser 
lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på lång sikt.”

Vi tycker inte att långsiktighet är viktigt, och vår elevkår har inte alls någon historia att ha respekt för. 
Vi bildades först tidigare i år. Istället för att tänka så mycket på elevrörelsens historia, eller framtida 
medlemmar som inte ens går på gymnasiet än, borde fokus för verksamheten vara vi som engagerar 
oss här och nu. Ta därför bort principen om långsiktighet, sluta utveckla det andra byggt upp, strunta i 
nästa generation och fokusera på oss istället! 

Med anledning av ovanstående föreslås kongressen besluta: 

att Stryka hela principen Långsiktighet i Principprogrammet för elevrörelsen


