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Att motionera är nyttigt – det ger liv i föreningen. Här är lite råd hur man ska 
skriva en motion till årsmötet. Sista motionsdag är den 31 januari för motioner 
som skall behandlas på årsmötet samma år. 
 
Att skriva en motion till årsmötet är väl inte svårt när man har ett bra 
förslag? Nej, egentligen inte. Men faktum är att många goda förslag går om 
intet därför att förslagsställaren har varit otydlig i framställningen. Kort, 
kärnfullt och med ett tydligt yrkande är grunden. 
 
Komihåg följande när du skriver en motion 
1. Tala om vem motionen är ställd till och när den skall behandlas. 
 
2. Det är bra att redan i rubriken ange vad förslaget går ut på – men bara helt 
kortfattat med ett par ord. 
 
3. Tala om motiven till ditt förslag. Kom med påtagliga skäl, inga allmänna idéer. 
 
4. Presentera förslaget. Försök att tydligt visa vad det går ut på. Använd enkla ord. 

 
5. Här kommer motionens viktigaste del, nämligen ditt yrkande, som skall formuleras i 
en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren 
egentligen vill. 

 
6. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser. 

 
7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också 
viktigt. Det är ju bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet. 

 
8. Om du har många goda förslag att motionera om, så skall du lämna en motion för varje 
förslag. Det är tillåtet att lämna hur många motioner som helst. Men motivera dig! Du 
vill ju att så många som möjligt skall instämma i dina yrkanden. Motionen behöver inte 
skrivas på maskin. Lämna motionen till styrelsen, senast en (1) månad efter 
räkenskapsårets utgång. Styrelsen ger sedan sitt utlåtande på årsmötet. 
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Exempel på en hur en motion kan se ut 
 
 

Till 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund 
Årsmötet år 2011 
 
Nya anslagstavlor 
 
Många anslagstavlor i trapphusen är i väldigt dåligt skick. De 10 åren har satt 
sina spår. Eftersom våra entréer för övrigt är så trevliga, inte minst tack 
vara att fru Andersson i 8:an sköter de gröna växterna, borde vi skaffa 
snygga, moderna anslagstavlor. 
 
Många av oss sätter ibland upp lappar i trappan om saker vi vill sälja/köpa, 
upphittade handskar, bortflugna undulater m.m. I en annan 
bostadsrättsförening har jag sett att man har enklare anslagstavla som vem 
som helst som bor i huset får använda – men inte för affärsreklam. 
 
Om vi hade sådan skulle vi slippa alla dessa lappar som är klistrade litet 
varstans och hursomhelst. 
 
Jag förslår 
 
att föreningen skaffar nya anslagstavlor i samtliga trapphus att 

användas för meddelande från föreningen/styrelsen och 
Riksbyggen. 

 
att  föreningen också skaffar anslagstavlor av enklare typ att 

användas fritt av de boende i huset. 

Lisa Larsson 
Lisa Larsson   
Lägenhet 452, Sakförarevägen 124 

 


