Motionshandledning

Alla Vänsterpartiet Storstockholms medlemmar har rätt att skicka in
motioner för att förbättra de dokument som ni nu fått i detta utskick och
allmänna motioner om ni önskar att någon annan fråga tas upp på
Distriktsårskonferensen. Motioner kan skickas av medlemmar, föreningar
eller styrelser, enskilt eller i grupp. I det här dokumentet förklarar vi lite om
hur ni skriver motioner och hur processen går till fram till Distriktsårskonferensen.
Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut. Det kan exempelvis vara en förändring i
ett dokument eller ett nytt ställningstagande i någon fråga.
Vad kan jag motionera på?
De dokument som nu skickats ut med kallelsen kan alla vara aktuella för
förslag på ändringar och tillägg. När det gäller förslaget på Verksamhetsplan så är det dokumenten i sin helhet som du kan motionera på. Det är
också kopplat till detta dokument vi vill ha debatt om politiska och organisatoriska prioriteringar.
Det går också bra att skicka in Allmänna motioner, d.v.s. motioner om
ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten.
Varför ska jag motionera?
Kort och gott för att ställningstagandena ska bli så bra som möjligt och för
att använda din rätt till att påverka. Även om det har tänkts mycket på vad
som ska stå i alla dokument så kan det säkert bli bättre.
Hur gör jag?
Diskutera gärna dokumenten tillsammans i partiföreningen innan motionsstoppet och skriv motioner tillsammans. Bjud gärna in någon från Distriktsstyrelsen till föreningen för att diskutera dokumenten. Även om ni kanske
inte tycker lika så kanske ni kan hjälpa varandra att formulera de bästa
motionerna. Har ni inte tid att träffas så hittar du några exempelmotioner här
nedan som förklarar hur du kan göra.
När ska motionerna vara inne?
Alla motioner ska ha inkommit till Distriktsexpeditionen senast kl. 23.59
den 17 april 2015 för att behandlas på årskonferensen. Maila helst motionerna till storstockholm@vansterpartiet.se. Det går också bra att skicka med
post till Vänsterpartiet Storstockholm, Box 12660, 112 93 Stockholm.
Och vad händer sedan?
Distriktsstyrelsen svarar på alla motioner och senast tre veckor före Årskonferensen ska alla ombud ha fått alla motioner med DS svar hemskickat.

Hur du skriver en motion?
Alla kan lära sig att skriva en motion. Det som är viktigast är att det är ett
tydligt yrkande, alltså vad som ska beslutas.
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.
En motion innehåller alltid rubrik, brödtext (förklarande text med
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 på sidan 6 efter stycke 23.
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 6, stycke 24 lägga till ”och tomtar” efter ”partiföreningar” i
första åtagandet.
(SIGNATUR) Nisse och Tomtemor, Vänsterpartiet Tomteboda
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 undersöka möjligheterna att köpa in
en föreningshäst.
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