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VAD ÄR EN MOTION?
En motion är ett förslag på ett beslut. För att en motion ska kunna röstas igenom krävs det en beskrivning,
som förutom själva förslaget även ska innehålla ett syfte, vem som ska utföra den och när det ska vara gjort.
Exempel på motioner kan vara följande:
- Byte av sektionslogga: Vi tycker att den nuvarande loggan inte representerar vår utbildning och vårt
framtida yrke, och skulle vilja utforma en ny logga där olika arkitekt- och ingenjörsverktyg ska finnas med.
Emilia Emilsson har tagit fram tre förslag som sektionsmötet kan rösta mellan.
Att tänka på! Byte av sektionslogga kräver en ändring i Styrets reglemente, och kräver därför minst ¾
majoritet på sektionsmötet för att röstas igenom. Läs på stadgarna för att kolla hur din motion kan gå
igenom.
- Lussebullsbak: För att främja gemenskapen mellan årskurserna och programmen bör Styret varje år i
december hålla i ett Lussebullsbak på Ljusgården, där alla sektionens medlemmar får vara med och baka och
njuta av skapelserna.
Att tänka på! Bara för att ett sektionsmöte röstar igenom att någon ska genomföra ett beslut, finns det inget
krav på att det ska genomföras, såvida inte det är något som skrivs in bland riktlinjer. Prata därför ihop er
med de som ni tänker ska genomföra beslutet, och läs på stadgarna för att kolla hur din motion kan gå
igenom.
- Bildande av kommitté: Vi har märkt ett stort intresse för ost och vin på sektionen, och vill starta en Ostoch vinkommitté. Kommittén kommer ha som uppgift att hålla i ost- och vinprovarkvällar, minst två per
termin, samt dela ut små broschyrer som kommer ligga i fikarummen i huset, om vilka ostar och viner som
passar bra ihop.
Att tänka på! För att bilda en kommitté krävs förslag på riktlinjer och budget. Prata med Styret om du är
intresserad av att starta en kommitté så hjälper vi Er.

MOTIONSMALL
BAKGRUND
Här beskriver du ditt förslag, inklusive syfte, vem som ska genomföra det och när.

YRKANDE
Med ovan som bakgrund yrkar N.N.
att

X.X. genomför Y.Y. innan Z.Z.
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MOTION
BAKGRUND

YRKANDE
Med ovan som bakgrund yrkar
att
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