
Så här skriver du en motion: 

Det kan vara bra att skriva en rubrik överst, rubriken ska sammanfatta vad motionen handlar om så 

att det alltid är lätt att veta vilket förslag som diskuteras.  

Sedan skriver du brödtexten, där du kan förklara varför du motionerar, vad ditt förslag är och varför 

du tycker att det är viktigt.  

Under brödtexten ska du skriva en att-sats. Det heter att-sats för att du föreslår mötet att besluta att 

något ska göras. Meningen ska därför alltid börja med ordet ”att”. Det är denna som årsmötet 

faktiskt beslutar om och därför är det viktigt att det står precis det du vill ska genomföras.  

Längst ner skriver du under motionen med ditt namn och vilken lokalavdelning du kommer ifrån. 

 

 

 
Plaskeby 2017-02-20 

Motion till Distriktsårsmötet 2017 – Kvällsfika på läger 

 

Vi i Plaskeby lokalavdelning var på tonårslägret under höstlovet. Till 

kvällsfickan serverades det bara leverpastej och skinka att ha på 

mackan. Eftersom några av oss är vegetarianer kunde vi inte äta 

något av detta.  

Vi tycker att alla som åker på ett arrangemang inom Svenska 

Kyrkans Unga i Lunds stift ska kunna äta kvällsfika. Det borde alltid 

finnas minst ett vegetariskt pålägg, till exempel ost eller marmelad.  

Dessutom vet vi att det finns många andra som åker på läger som har 

annan specialkost. Det borde utredas om det finns fika som de kan 

äta också. 

Därför föreslår vi att årsmötet beslutar: 

Att: det ska finnas minst ett vegetariskt pålägg till kvällsfikan på alla 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts läger.  

Att: uppdra åt Distriktsstyrelsen att utreda om alla med specialkost 

kan äta kvällsfikan som serveras på Svenska Kyrkans Unga i Lunds 

stifts läger. 

Plaskeby lokalavdelning 

Julian Dahl 

Aurelia Krysmynta 

Laura Palmer 

Hassan Ekblom 

 

 

 

 

Rubrik 

Här visar du att 

det är en motion 

och berättar vad 

den handlar om. 

Datum och ort 

Här berättar du 

när och var  

motionen 

skrevs. 

Brödtext 

Här beskriver 

du bakgrunden 

till att du skrev 

motionen och 

argumentetar 

för varför 

årsmötet ska 

rösta igenom 

ditt förslag. 
Att-sats 

Här skriver du 

själva förslaget. 

Det är detta man 

faktiskt beslutar 

om och det som 

man måste följa 

om årsmötet 

röstar ja. Underskrift 

Här skriver du 

under med ditt 

namn och den 

lokalavdelning 

som du är med i. 


