- med lokalt engagemang
Tips till dig som vill ställa motion till Umeå Föreningsråds årsmöte
En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemsföreningar vill att årsmötet ska
rösta om. Rätt att motionera har medlemsförening i Umeå Föreningsråd.
Har du något som du vill ska bli en motion (förslag till förändring), lyft förslag till motionen till Din
föreningsstyrelse. Det är Umeå Föreningsråds medlemsföreningar som kan motionera till årsmötet.
Motioner till årsmötet ska ställas till Umeå Föreningsråds styrelse senast tre veckor före årsmötet
enligt Umeå Föreningsråds stadgar. Därefter kommer Umeå Föreningsråds styrelse att skriva ett
förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Motioner och förslag, tillsammans med
dagordningen kommer att vara tillgänglig på hemsidan i god tid före årsmötet.
Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt
och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

Några tips












Skriv att motion är ställd till Umeå Föreningsråds årsmöte.
Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
Berätta om bakgrunden och vilka motiv ni har till ert förslag.
Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
Yrka på vad ni vill. Formulera detta i att-sats.
Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad ni vill.
Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
Motionen måste undertecknas av den er styrelse utser. Namnförtydligande är viktigt.
Det är medlemsförening i Umeå Föreningsråd som har rätt att motionera till årsmötet.
Har ni flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.
Lämna in motionen till Umeå Föreningsråd senast tre veckor innan årsmötet till följande epostadress: info@umeaforeningsrad.se

På årsmötet är det föreningarnas ombud (en per medlemsförening) som har rösträtt.
Umeå Föreningsråd kallar till årsmöte som är den 30 mars 2017. Årsmötet och minikonferensen den
30 mars börjar kl 18.30 och slutar ca 20.30.
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