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Distriktsstyrelsen har lagt ett förlag till verksamhetsplan för 2012 där man fast-

slagit politiska prioriteringar för kommande året samt stakat ut organisatoriska 

strategier. För att detta dokument ska bli så bra som möjligt har medlemmarna 

möjlighet att skriva förslag på ändringar, det vill säga motioner, som sedan 

besvaras av distriktsstyrelsen. Slutligen är det årskonferensen som beslutar om 

förslaget till förändring ska antas eller inte.

motionsstopp 10 feb
Motioner ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 10 februari 2012. Motioner som 
inkommer för sent kommer inte att behandlas på årskonferensen. Maila motionerna 
till storstockholm@vansterpartiet.se.

vilka får skriva motioner och 
på vilka dokument?
Alla medlemmar i vänsterpartiet har motionsrätt. Det vanligaste är att man först 
diskuterar de dokument som föreslagits av distriktsstyrelsen på ett medlemsmöte. 
De motioner som mötet ställer sig bakom undertecknas med partiföreningens namn. 
Övriga motioner undertecknas med namn, samt pariförening.

Till årets årskonferens har man rätt att skriva motioner på förslaget till Verksam-
hetsplan 2012, samt på Utredningsuppdraget till distriktsstyrelsen (gällande val av 
kongressombud samt nomineringar till kongressen). Man kan också skriva allmänna 
motioner. På nästa sida förklaras hur man skriver en motion.

motionsmöten i föreningarna
Ju fler som diskuterat och motionerat på verksamhetsplanen desto bättre kommer 
årskonferensen och det slutgiltiga dokumentet att bli. Det är upp till varje förenings-
styrelse att se till att dokumentet skickats ut till alla medlemmar och att det anordnas 
möten där dokumentet och eventuella motioner diskuteras.

Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen till mötet. Då kan de presentera  
dokumentet och svara på frågor. Motioner och distriktsstyrelsens förslag till svar  
kommer att sändas till partiföreningar och ombud senast tre veckor före års-  
konferensens genomförande.

Storstockholm



hur skriver man en motion?
Alla kan lära sig att skriva en motion. Det är viktigt att man ser till att alla är med-
vetna om vad man kan yrka på och hur man skriver för att det ska bli korrekt.

Här följer två exempel. De flesta motioner som skrivs är motioner som rör de olika 
dokument som ska behandlas av årskonferensen. Men det går även att skriva allmänna 
motioner. Allmänna motioner skriver man om man vill lyfta en särskild fråga och ta 
beslut om den på årskonferensen. 

En motion innehåller rubrik, brödtext (förklarande text, motivering), förslag till 
beslut och namn.

EXEMPEL 1 (motion på verksamhetsplan)

[RUBRIK] ni har glömt tomtarna!
[BRÖDTEXT] När vi läser förslaget på verksamhetsplan är det uppenbart för oss att 
distriktsstyrelsen helt glömt bort att lyfta tomtarnas roll i samhället. För oss är det  
självklart att föra in en text om dessa i verksamhetsplanen. Det är väldigt få tomtar 
som har en egen bostad, men det är också allt fler tomtar som saknar en fast  
anställning.

(FÖRSLAG TILL BESLUT) vi yrkar:
att: en ny text förs in efter stycket ” Trygghet och trivsel ” på sidan 5 rad 40.
att: stycket ska lyda: ”Allt fler tomtar saknar en egen bostad. Vi i vänsterpartiet anser 
att: det är ett problem som vi måsta ta tag i på allvar. Om antalet tomtar utan hem 
ökar riskerar vi att få ett samhälle helt utan julklappar. Det är därför vårt  
gemensamma ansvar att bygga ett samhälle där även tomtar får plats.”
att: på sidan 1 rad 40 lägga till ”och tomtar” efter ”människor”

(SIGNATUR) nisse och nisse, vänsterpartiet nacka

EXEMPEL 2 (allmän motion:)

bort med bilarna - in med hästarna!
Eftersom vi är ett parti som vill värna om miljön tycker vi att det vore lämpligt att vi i 
fortsättningen använder oss av hästar istället för bilar.

vi yrkar:
att: partidistriktets bil säljs
att: distriktet köper in hästar för den vinst som bilförsäljningen genererat
att: alla partiföreningar uppmanas att undersöker möjligheterna att köpa in en  
föreningshäst

vänsterpartiet nynäshamn

antagen av medlemsmöte 2012-01-01


