
Alla medlemmar har rätt att lämna fram förslag till Riksårsmötet, det vill säga skriva en motion.
Motioner kan skickas från medlem, lokalavdelning eller från ett distrikt. Motionen kan handla om precis vad som helst som rör hela 
Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. Det kan vara ett läger man tycker ska genomföras, en ny policy eller något annat som man vill 
påverka.

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

Uppsala 2023-02-20

Motion till Riksårsmötet 2023 – Kanelbullar på alla 
arrangemang 

Vi i lokalavdelningen Kyrkbyn var på Riksårsmötet förra året 
och vi tyckte fikat var tråkigt. 

Det serverades bara torra kakor.

Vi tycker att fikat är bland det viktigaste på ett årsmöte och på 
alla större arrangemang. 

På grund av att det är då man sitter ner och pratar med gamla 
och nya vänner.

Därför föreslår vi att årsmötet beslutar: 

Att: det erbjuds kanelbullar på alla Riksarrangemang 

Andreas Fisherman/ Signatur 
Petrus Klippan / Signatur 

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. 




