
ATT SKRIVA EN MOTION 

Att skriva en motion 
En motion är ett förslag från en medlem och kan ha ett mycket varierat innehåll. 
Några exempel på vad man kan föreslå i en motion är ändringar eller tillägg i 
handlingsprogrammet, stadgeändringar eller uttalanden man vill att förbundet ska 
göra.  

Sista datum att motionera är den 18:e april. Efter det behandlas alla inkomna 

motioner av förbundsstyrelsen som lämnar ett förslag på svar till motionen. Alla 
motioner, oavsett vilket svar de får från FS, kommer sedan att behandlas på 
kongressen 29e juli - 1 augusti 2021. 

ATT SKRIVA EN MOTION 
En motion består i huvudsak av tre delar: 

1. Ett stycke som innehåller en problembeskrivning.
2. Ett stycke som formulerar ett förslag på lösning.
3. Förslaget på lösningen formulerad som en eller flera att-satser. Meningar som

går att rösta ja eller nej till om.

FÖRSLAG GÄLLANDE FRI RÖRLIGHET 
För många människor är det svårt att röra sig fritt runt om i 
världen. Detta begränsar individens frihet och möjlighet till att 
bestämma över sitt eget liv. Fri rörlighet öppnar även upp 
möjligheter till frihandel för hela världen. 

Jag vill därför att Liberala ungdomsförbundet ska arbeta för 
att instifta fri rörlighet och öppna gränserna. 

Jag yrkar 
att  Liberala ungdomsförbundet ska föra in en punkt i 
handlingsprogrammet som lyder ”Sverige ska instiftandet 
öppna sina gränser och verkar för fri rörlighet i hela världen.” 
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ATT SKRIVA EN MOTION 

MOTIONSSVAR 
En motion har alltid också ett motionssvar från förbundsstyrelsen, där de yttrar sig om 
den föreslagna motionen. Motionssvaret är formulerat på ett liknande sätt som 
motionen, med dels en kortare text som förklarar förbundsstyrelsens resonemang och 
därefter en att-sats. Vanligen är svaren antingen att bifalla, avslå eller rösta igenom 
motionen med en mindre ändring.  

MOTIONSSVAR ”FÖRSLAG GÄLLANDE FRI RÖRLIGHET” 
Förbundsstyrelsen anser att motionen lyfter fram en viktig 
fråga, som även ligger i linje med Liberala ungdoms-
förbundets verksamhet och värderingar. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför Kongressen: 
att  bifalla motionen i sin helhet. 

Motioner och motionssvar kan förstås alltid komma att se lite olika ut och det kan vara 
svårt att skriva en motion för första gången. Om du vill kan du förstås alltid få hjälp av 
en DO, FS-ledamot eller fexpen när du utformar din motion.  

Lycka till ditt motionsskrivande! 
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