
Alla medlemmar har rätt att lämna fram förslag till Distriktsårsmötet, det vill säga skriva en motion. 

Motioner kan skickas från medlem eller från lokalavdelning. Motionen kan handla om precis vad som 

helst som rör Svenska Kyrkans Ungas i Linköpings stifts verksamhet. Det kan vara ett läger du tycker 

ska genomföras, en ny policy eller något annat som du vill påverka. 

Så här skriver du en motion: 

1. Högst upp i högra hörnet skriver du när och var motionen skrevs. 

2. 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. 

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

varför du tycker att det är viktigt. 

4. 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. 

5. Längst ner skriver du under motionen med ditt namn och din lokalavdelning. 

Motion till Distriktsårsmötet 2023 – Psalmstund vid 

varje paus  

 

Linköping, 2023-01-30 

 

Vi i lokalavdelningen Jesuscrew var på 

distriktsårsmötet förra året och tyckte det sjöngs för 

lite psalmer. 

Det är alltid roligt att sjunga psalmer och framför allt 

att få lära sig psalmer av varandra.  

Det skapar en härlig gemenskap med musik och sång.  

 

Därmed föreslår vi att årsmötet beslutar:  

Att: Det sjungs en psalm vid varje paus som tas under 

alla distriktsårsmöten. 

 

Mirjam Leader 

_____________________ 

 

Andreas Fisherman 

_______________________ 

 

 

 

1. Datum och ort 

Här berättar du 

när och var 

motionen skrevs. 

3. Brödtext 

Här beskriver 

du bakgrunden 

till att du skrev 

motionen och 

argumenterar 

för varför 

årsmötet ska 

rösta igenom 

ditt förslag. 

5. Underskrifter 

Här skriver du 

under med ditt 

namn och den 

lokalavdelning 

som du är med i. 

2. Rubrik 

Här visar du att 

det är en motion 

och berättar vad 

den handlar om. 

4. Att-sats 

Här skriver du 

själva förslaget. 

Det är detta 

man faktiskt 

beslutar om och 

det som man 

måste följa om 

årsmötet röstar 

ja.  


