
Tydlig rubrik: Gratis godis på träningarna
Bakgrund och ditt förslag: Gymnastik är hård träning och därför kan det behövas lite
godis på träningen för att orka hela passet. Godis skulle pigga upp trötta gymnaster och
det är gott så att alla blir glada. Vi borde därför ha godisskålar i alla hallar.
Avsluta med att-sats: Jag yrkar att gratis godis ska ingå i träningsavgiften för alla
gymnaster som tränar hos GF Göteborgsgymnasterna.

Du har helt säker bättre förslag till motioner än exemplet ovan så kör på bara!
Det finns ingen begränsning på hur många motioner en person får skicka in.
Att skriva en motion kan låta stelt och formellt men det är i alla fall inte svårt.
Det behöver inte vara mer avancerat än förslaget ovan. Men om du ändå
behöver hjälp med hur du ska göra så hör av dig till kansliet så hjälper vi dig!

Exempel

Du som är medlem i GF Göteborgsgymnasterna kan lämna motioner om saker som du vill
att föreningen ska göra. Det kan gälla lite vad som helst i föreningen. Att skriva en motion
är ett sätt för dig som är medlem att göra din röst hörd.

Att skriva en motion

Sista dag för att lämna in motioner till årsmötet 2023 är den 27 februari. Motionen
skickas till kansli@goteborgsgymnasterna.se.

Motioner inför årsmötet

Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en
motion om var sak.
Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
Inled med en bakgrund till frågan.
Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera
”att-satsen” noga, då blir det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
Skriv under motionen med namn, telefonnummer och mailadress.

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att
göra motionen tydlig:

Såhär skriver du en motion


