
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? 
Det går att skriva motioner på distriktsstyrelsens förslag på verksamhetsplan, samt
på Justering av beräkningsgrund för verksamhetsbidrag. Det går även att skicka in
allmänna motioner. 

Varför ska jag motionera? 
För att ställningstagandena ska vara välgrundade. Att motionera är ett av sätten att
påverka distriktets riktning. Vi kan alltid bli bättre!

Hur gör jag? 
Diskutera gärna dokumenten tillsammans i partiföreningen och skriv motioner
tillsammans. Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen till föreningen för att
diskutera dokumenten. Även om ni inte tycker lika så kan ni hjälpa varandra att
formulera de bästa motionerna. Har ni inte tid att träffas så hittar du en
exempelmotion här nedan. 

När ska motionerna vara inne? 
Alla motioner ska ha inkommit senast den 9 februari 2023 för att behandlas på
distriktsårskonferensen, 25-26 mars 2023.  Motionerna skickas genom att fylla i
formulär i denna länk: KLICKA HÄR. 

MOTIONSHANDLEDNING  
Alla Vänsterpartiet Storstockholms medlemmar har rätt att skicka in motioner inför
distriktsårskonferensen 2023. Motioner kan skickas av medlemmar och
partiföreningar, enskilt eller i grupp. I det här dokumentet förklarar vi hur motioner
skrivs och hur processen går till fram till distriktsårskonferensen, 25-26 mars 2023. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g-vorab0V0mGpF0VYsgzl6KKyuLblAdPo2YpurGMn_tUQVBPVkRJS0gyNkVVWEhNQktGS0hNQUQ5ViQlQCN0PWcu


Vad händer sedan? 
Distriktsstyrelsen svarar på alla motioner. Senast tre veckor före
distriktsårskonferensen ska alla ombud ha fått alla motioner med distriktstyrelens
svar. 

Hur du skriver en motion? 
Alla kan lära sig att skriva en motion. Det viktigaste är att motionen innehåller ett
tydligt yrkande på beslut. Det vill säga ett tydligt förslag på den förändring du vill ha.

Här följer ett exempel på hur en motion kan se ut:
En motion innehåller alltid rubrik, brödtext (förklarande text med motivering), förslag
till beslut och namn på den eller de som skickat in motionen. 

Ni har glömt tomtarna! 

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 alltfler tomtar som har otrygga säsongsarbeten med långa
pendlingsavstånd och mycket ensamarbete. 

Vi yrkar: 
           en ny text förs in på sidan 3 efter stycke 6. 

           stycket ska lyda: ”Allt fler tomtar saknar trygga villkor på jobbet. Vi
i Vänsterpartiet anser att det är ett problem som vi måste ta tag i på
allvar. Om antalet tomtar utan rimliga arbetsvillkor ökar riskerar vi att få
ett samhälle helt utan julklappar. Det är därför vårt gemensamma
ansvar att bygga ett samhälle där även tomtar får schyssta villkor.” 

            på sidan 3, stycke 24 lägga till ”och tomtar” efter ”segregation” i
första åtagandet. 

Nisse och Tomtemor, Vänsterpartiet Tomteboda. 
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