
Tips till dig som vill ställa motion till  

Svenska Barnmorskeförbundet 

Att skriva motion till förbundsstämman är det mest direkta och påtagliga sättet att påverka 

Svenska Barnmorskeförbundet. Det är din rättighet som medlem. Genom att skriva en motion 

kan du få flera att tycka som du och förslaget kan få genomslagskraft i hela organisationen. 

Även om motionen inte antas så har det i alla fall blivit en diskussion kring frågan.  

 

En motion är ett skriftligt förslag från en lokalförening - eller enskild medlem - som lämnas 

till förbundsstyrelsen senast ett visst datum före förbundsstämman. Du kan motionera om i 

princip vad som helst som du tycker bör förändras, så länge det är en fråga som berör hela 

organisationen. Lokala frågor lämpar sig bättre att motionera om till lokalföreningens 

årsmöte. Förslag och synpunkter kring Svenska Barnmorskeförbundets dagliga verksamhet 

lämpar sig bättre att framföra direkt till förbundskansliet eller förbundsstyrelsen. Men är 

frågan av mer övergripande karaktär kan du motionera till Svenska Barnmorskeförbundets 

förbundsstämma. En motion till förbundsstämman väger ofta tyngre om den gått via 

lokalföreningens årsmöte och antagits där. Om motionen avslås i lokalföreningen kan man 

ändå skicka den vidare till förbundsstämman, men då endast med motionären själv som 

avsändare. 

 

Vilka ämnen och frågor driver Svenska Barnmorskeförbundet? 

Se stadgar, ändamålsparagrafen, och tidigare verksamhetsberättelser.  

Vad vill du att Svenska Barnmorskeförbundet ska göra?   

 

En bra motion har en tydlig problemformulering.  

Vad är det du vill ändra på eller utveckla, vad vill du uppnå?  

En tydlig beslutsformulering är viktig; vad är det du vill att förbundsstämman ska besluta?  

Beskriv problemet och vad du vill uppnå och argumentera för din sak. Det är enklare att få 

igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå än en motion som anger exakt hur 

Svenska Barnmorskeförbundet ska göra för att uppnå detta. Naturligtvis kan du föreslå vad 

Svenska Barnmorskeförbundet ska göra i den så kallade ”att-satsen” men allt för detaljerade 

motioner har ofta svårt att få gehör eftersom man kan behöva ändra lite i din idé för att den 

ska fungera riktigt bra.  

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom förbundsstämman 

beslutar om varje ”att-sats” för sig. Motionen ska också skrivas under med 

lokalförening/namn. 

 

Att en fråga inlämnas som motion innebär att den tas med i handlingarna och därmed 

sprids till alla ombud (lokalföreningar) i god tid inför förbundsstämman. De kan då läsa in sig 

och bilda sig en egen uppfattning. Förbundsstyrelsen yttrar sig över motionen. Men det är 

förbundsstämman – röstberättigade ombud från landets lokalföreningar - som beslutar. 



Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att antingen: • besluta i enlighet med motionen 

(”Vi håller med”) • avslå motionen (”Vi håller inte med”) • anse motionen besvarad (”Vi 

tycker att vi redan gör det du föreslår, eller har ett annat förslag som går i linje med ditt”). 

Förbundsstyrelsen skriver också egna förslag, propositioner. 

 

Motioner till förbundsstämman ska ställas till styrelsen senast XX dagmånadår för att tas 

upp på förbundsstämman. Att skriva motion till förbundsstämman 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 

  

1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas. 

2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på. 

3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag. 

4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord. 

5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats.  

Det ska gå att svara ja eller nej på yrkanden.  

Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill. 

6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser. 

7. Motionen måste undertecknas av lokalföreningen/förslagsställaren själv.  

Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet 

som har rätt att motionera till förbundsstämman. 

8. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.  

9. Lämna motionen till kansliet/styrelsen enligt anvisning senast (X) månad. 

10. Vid kallelsen till förbundsstämman bifogas alltid motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande på 

förbundsstämman varefter alla närvarande beslutar i ärendet. Var beredd på att själv kort dra 

ditt ärende på förbundsstämman. 

 

 

Mall för att skriva din motion till förbundsstämman. 
Till 

Svenska Barnmorskeförbundet  

Förbundsstämman  

Rubrik: 

Angående /eventuell bilaga  

Bakgrund:  

Motiv, förslag. 

Yrkande: 

Jag föreslår 

 Att … ditt förslag …  

Underskrift 

Datum 

Medlem/Förnamn, Efternamn 

Lokalförening  

Adress 

 


