
Börja i tid
Motioner till IM:s nationella 

årsmöte ska lämnas in senast 
åtta veckor före årsmötet, som 

brukar hållas i månads- 
skiftet april/maj.

Kampanja!
Prata med andra med- 

lemmar och lokalföreningar  
om ditt förslag redan före  

årsmötet. På så sätt väcker  
du intresse för frågan och  

skapar förutsättning för  
bra diskussioner på 

årsmötet. 

Skriv  
tillsammans

Kanske är ni flera medlem- 
mar eller lokalföreningar som 

tycker samma sak. Gå då  
ihop och skriv motionen  

gemensamt! 

Tänk igenom
Motioner till det nationella 

årsmöte ska handla om frågor 
som rör fler än din egen lokal-

förening eller dig som  
motionär. 

Vem kan skriva en motion?
Både enskilda medlemmar och 
lokalföreningar kan skicka in mo-
tioner till det nationella årsmötet.

Vilka frågor ska  
motionen inte ta upp?
Om din fråga enbart rör loka-
la frågor ska du motionera till 
lokalföreningens årsmöte och inte 
till det nationella årsmötet. Om 
du är osäker är du välkommen att 
mejla till info@imsweden.org

Hur ska motionen  
vara formulerad?
Det förslag som du vill framföra 
ska vara formulerat i en tydlig 
”att-sats”. Skriv ”Jag/Vi föreslår 
att …”. Skriv under med ditt, era 
eller lokalföreningens namn samt 
ort och datum.

När ska motionen vara inne?
Motioner till IM:s nationella års 
möte ska vara inkomna senast åtta 
veckor före årsmötet. Datum för 
nästkommande årsmöte publicer-
as senast den 30 november på  
imsweden.org/arsmote

Vart ska motionen skickas?
Motioner skickas till styrelsen via 
mejl till styrelsen@imsweden.org  
eller via post till Styrelsen, Trolle-
bergsvägen 5, 222 29 Lund

Skriv kort  
och tydligt

Tänk på att redan i titeln  
skriva vad motionen handlar 

om. Förklara kort bakgrunden 
till motionen och vad vinsten 

blir med ditt förslag. 

Mer information samt mall för motioner  
finns på imsweden.org/arsmote

Skriv en motion  
– så här gör du!
Har du tankar och idéer om hur IM:s arbete 
ska bedrivas i Sverige och globalt? Skriv då 
en motion till IM:s nationella årsmöte. Här är 
några saker att tänka på.

En demokratisk  
organisation bygger  

på att det kommer förslag 
från medlemmarna som  
diskuteras och beslutas  

om på årsmötet. 


