Att skriva motioner till
förbundsstämman

Förbundsstämman 2016 i Trollhättan. Fotograf: Nils-Olof Larsson

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med? Har
du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Du som är medlem
har möjlighet att vara med och påverka genom att skriva motioner till
förbundsstämman!
På Hyresgästföreningens webb kommer det under hösten komma
information om hur du lämnar in din motion – en digital lösning för att
lämna motioner är snart klar. I stadgarna står mer om vad som gäller för
motioner och när de senast måste lämnas in för att behandlas på
stämman.
Här beskriver vi hur en motion ser ut och ger lite tips om hur du skriver
den så bra som möjligt!
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Rubrik
Ge din motion en tydlig och kort rubrik som berättar vad motionen
handlar om.
Exempel: Engagera fler medlemmar i ombyggnadsfrågor

Beskrivning
Beskriv vad ditt ärende handlar om. Det är här du förklarar för
stämmans ombud varför de ska fatta det (eller de) beslut du föreslår. Här
kan det vara knepigt att avgöra hur mycket man ska skriva, men en
grundregel är att alltid försöka vara så tydlig och kortfattad som möjligt!
Motioner till Hyresgästföreningens förbundsstämma kan handla både
om sådant som ligger utanför organisationen men där
Hyresgästföreningen på något sätt kan påverka (till exempel
bostadspolitik eller opinionsbildning) eller om sådant som gäller
organisationen internt.
Beskrivningen bör innehålla:
En bakgrund – Vad är anledningen till att du skriver din motion? Är det
en situation som bör förändras, något som inte fungerar eller som kan
förbättras?
En lösning – Beskriv vad ditt förslag består i och hur det ska förändra
det problem eller den situation du beskrivit.

Exempel:
Många ombyggnader av hyresfastigheter pågår i landet. Många av dessa
leder till höga hyreshöjningar för hyresgäster – så höga att många inte
har råd att bo kvar efter en ombyggnad.
Genom att engagera fler medlemmar i ombyggnadsfrågor så kan vi bli
en starkare kraft i ombyggnadsprocesser, och göra stor skillnad för
hyresgäster. Till exempel kan skulle vi kunna öka medlemmarnas
kunskaper om vilka regelverk som finns och vilka rättigheter man har
som hyresgäst.

Förslag till beslut
Slutligen innehåller motionen ett eller flera förslag till beslut, så kallade
att-satser. Här är det viktigt att du formulerar dig noga: oavsett vad du
skrivit i beskrivningen är det att-satsen eller att-satserna som stämman
tar ställning till. En otydlig att-sats innebär ett otydligt beslut, om
stämman beslutar om bifall – alltså antar det förslag du skrivit.
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Exempel:
Jag/vi föreslår stämman
att

alla regioner ska anordna en årlig utbildning om
ombyggnader för medlemmar.

att

information och material kring ombyggnader ska finnas
tillgängligt på Hyresgästföreningens webb.

