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Motionsarbetet inom Sveriges Biodlares Riksförbund

Vad är en motion? Samtliga medlemmar, föreningar och distrikt har rätt att lägga fram förslag på 
förändringar (motion) i förbundets-, distriktens- och föreningarnas verksamheter. Det skall tydligt 
framgå till vilken nivå den är riktad. Motionens förslag bör vara av sådan beskaffenhet, att det krävs 
årsmötesbeslut för genomförande. Andra förslag kan tas upp löpande av respektive styrelse.

Kan en motion stoppas? Ingen motion kan stoppas, däremot så skall motioner som är riktade till ett 
riksförbundsmöte inhämta yttrande från föreningar och distrikt om motionen är initierad av enskild 
medlem, se § 9 motioner. Det är viktigt för vår interna demokrati, att motioner behandlas korrekt och 
på alla berörda nivåer.

Hur skall en motion utformas? En bra motion har en tydlig problemformulering. Beskriv problemet, 
på ett kortfattat sätt och vad du/ni vill uppnå, samt argumentera för detta. Undvik att i samma motion 
lägga in flera delar att ta ställning till, dvs renodla problemformuleringen till en begränsad sak. Avsluta
framställningen med en tydlig beslutsformulering, exempelvis på nedanstående sätt.

Riksförbundsmötet föreslås besluta:

att                       istället för att valberedningen består av en person på föreningsnivå, alltid skall bestå 
    av minst två personer.

        
Vilka tider är det som gäller för motionsarbetet? Det är viktigt att alla nedanstående tider hålls, så 
att respektive nivå kan förbereda och skicka ut kompletta handlingar till sina årsmöten.

Motion från Till Åtgärd i föreningen Åtgärd i distriktet Åtgärd i 
förbundet

Enskild medlem Förbundet, dvs 
RFM (genomförs 
vartannat år)

Till föreningen senast 30 sep.
Årsmötet yttrar sig och 
skickar motion samt yttrande
till förbund och distrikt 
senast 10 dec.

Distriktsårsmöte yttrar 
sig, skickar yttrandet 
till förbundet senast 20
feb.

Beredning i 
förbunds-
styrelsen.
Beslut på RFM.

Enskild medlem Distriktet Till föreningen senast 30 sep.
Årsmötet yttrar sig och 
skickar till distriktet
senast 10 dec.

Beslut på 
distriktsårsmötet

Enskild medlem Föreningen Till föreningen senast 30 sep.
Årsmötet beslutar.

Förening Förbundet, dvs 
RFM (genomförs 
vartannat år)

Årsmötet beslutar att skicka 
in motionen.
Skickar till förbundet
och distrikt senast 10 dec

Distriktsårsmöte yttrar 
sig, skickar yttrandet 
till förbundet senast 20
feb.

Beredning i 
förbunds-
styrelsen.
Beslut på RFM. 

Förening Distrikt Årsmötet beslutar att skicka 
in motionen, skickar till 
distriktet senast 10 dec.

Beslut på 
distriktsårsmötet.

Distrikt Förbundet, dvs 
RFM (genomförs 
vartannat år)

Årsmötet beslutar att 
skicka en motion. 
Skickar till förb. senast
20 feb

Beredning i 
förbunds-
styrelsen.
Beslut på RFM.

Hur säkerställs hela kedjan och att motionen behandlas? Den som väcker motionen måste också 
säkerställa att den behandlas/tas upp på ex förenings- och distriktsårsmöten, men respektive styrelse 
måste också bidra så att motionen får en korrekt behandling.


