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Inledning
Eftersom Unga Rörelsehindrade är en medlemsdriven organisation vill vi att
du ska vara med och bestämma vad Unga Rörelsehindrade ska tycka, tänka
och göra. Ett sätt att påverka är till exempel genom att skicka in motioner
(förslag).
Denna mall är till för att du ska skicka in motioner inom förbundet. Men tipsen
som vi ger är ganska allmänna, så de kan du använda när du skriver
motioner för andra organisationer eller i ett medborgarförslag till kommun.
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Så skriver du en bra motion
En bra motion beskriver tydligt vad det är du vill ändra på eller
utveckla. Sen är det också viktigt med en tydlig lösning – vad är
det du vill att hen ska göra?
När du skriver så får du gärna utgå från dig själv och dina
erfarenheter, men tänk på att ju fler som står bakom din motion
desto större tyngd kommer den att ha.
När du skriver är det lätt att ofta bli för detaljerad. Du ska såklart
ge goda argument. Men en motion har större chans att gå
igenom om du argumenterar för det du vill uppnå utan att ge en
massa detaljer på hur det ska göras.
Att-satsen kallas den del av motionen där du beskriver vad det
är du vill att hen ska besluta om. Det kan vara smart att dela upp
ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom hen beslutar om varje ”attsats” för sig.
En motion ska också skrivas under med namn/företag/
organisation.
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Exempel på motion
Stockholm den 30 oktober 2015
Simon Söderquist och Lydia Hallén
Reella möjligheter för medlemmar att påverka inom
Förbundet Unga Rörelsehindrade
En ut av Unga Rörelsehindrades hjärtefrågor är att öka
engagemanget bland unga med rörelsehinder. Men idag är
avståndet mellan regionerna och förbundsstyrelsen för stort.
Eftersom förbundsstyrelsen är det beslutande organet mellan
förbundsmöten, så är det en utmaning.
Vi förslår:
Att förbundet ska införa en ordförandeberedning som
träffas regelbundet och som stämmer av med varandra
månadsvis.
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