Från idé till motion
MHF-Ungdom bygger på demokrati och förslag från medlemmar, klubbar och distrikt.
När det finns en idé som man vill att MHF-Ungdom ska ta som sin så får man forma idén
som en motion och skicka in den till kongressen.
Motioner ska skickats in till styrelsen senast sex veckor före kongressen för att tas upp. Kommer
den in senare behandlas den på nästkommande kongressen.
Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig kort, tydligt och med ett
klart yrkande på vad man vill att kongressen beslutar.
Några tips:







Tala om att motionen är ställd till MHF-Ungdoms kongress.
Ange en kort rubrik om vad förslaget går ut på.
Berätta i en kort text om bakgrunden till iden och presentera förslaget du har och vad det
går ut på. Använd enkla ord.
Skriv ett yrkande på vad det är du vill. Det gör du genom att formulerar dig i en att-sats.
Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
Är du otydlig i yrkandet (att-satsen) tar kongressen inget beslut.
Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.
Skicka in din motion till styrelsen senast 6 veckor före kongressen.

I kongresshandlingarna till ombuden bifogas sedan motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande om
motionen, ombuden har möjlighet att diskutera motionen och därefter beslutar ombuden om
yrkandet (att-satsen/a).
Exempel på en motion:
Motion till MHF-Ungdoms kongress
Sommarläger
Från Anders Andersson, Brastad
Under mina första år i MHF-Ungdom var jag på många roliga tältläger. Det är ett jätte bra sätt
att träffa nya vänner och lära sig om korvgrillning. i år var det inget läger och det saknade jag
och mina vänner.
Jag tycker:
Att
MHF-Ungdom ska arrangera tre tältläger nästa år
Att
styrelsen tar fram ett studiecirkelmaterial om hur man tänder en eld.
Att
ett läger ska vara i Brastad.
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