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Instruktioner för motionsförfarandet till Svenska FN-
förbundets kongress 
 

Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha  

inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2021. Motioner  

som inkommer efter detta datum behandlas inte. 

Alla anslutna riksorganisationer och medlemmar i FN-förbundet som  

har något förslag att diskutera på kongressen kan lämna in en motion  

om detta.  

 

Anslutna riksorganisationer skickar in dessa direkt till FN-förbundet.  

Enskild medlem däremot skriver och överlämnar sin motion till sin lokala FN-förening /-distrikt 

som behandlar den på sitt årsmöte. Motionsförslag ska normalt vara föreningarna tillhanda 

senast den 22 januari och distrikten senast den 1 mars. Hör för säkerhets skull med din 

förening/ditt distrikt vad som gäller just på din ort.  

 

FN-föreningarna håller sina årsmöten senast i februari och FN-distrikten sina senast i mars. 

Motionen och FN-föreningens/-distriktets yttrande skickas sedan vidare till FN-förbundet. 

Förbundsstyrelsen kommer sedan före kongressen med ett yttrande om hur den ser på 

motionen.  

Alla motioner ska undertecknas och bör om möjligt skannas och mejlas till 

kongress2021@fn.se eller om skanner inte finns, skickas per post till Svenska FN-förbundet, 

Kongress 2021, Box 15 115, 104 65 Stockholm. 

 
Exempel på utformning av motion 

 

Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2021 

från Förnamn Efternamn 

medlem i X-stads FN-förening/Riksorganisation Y (Motionen ska ha en adressat och en avsändare.) 

Översyn av FN-förbundets stadgar (Motionen ska ha en rubrik som anger vilken fråga den gäller.) 

Det är över tio år sedan en grundlig översyn gjordes av Svenska FN-förbundets stadgar. Det finns 

anledning att förmoda att förbundets verksamhet skulle bli effektivare om stadgarna ändrades 

på vissa punkter. (Berätta kort om bakgrund och behov/motiv till förslaget. Har du flera förslag som inte 

berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.) 

Jag föreslår därför att kongressen beslutar (Formulera ett konkret yrkande i en eller några attsatser. 

Utan dessa kan inte kongressen ta ställning till något.) 

att uppdra åt styrelsen att tillsätta en kommitté för revision av stadgarna 

att ett förslag till reviderade stadgar ska föreligga vid kongressen 2021 

X-stad den 18 januari 2021 

Underskrift 

Förnamn Efternamn 

Ygatan 1, 123 45 X-stad, telefon 070-123 45 67, e-post förnamn.efternamn@mail.xx 

(Skriv under och ange adress, telefonnummer och e-post för att eventuella kontakter ska kunna tas.) 

mailto:kongress2021@fn.se
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Motionen behandlades på X-stads FN-förenings årsmöte den 20 februari 2021. Årsmötet 

beslutade att göra motionen till föreningens egen. (Gäller det motion från medlem i FN-förening/FN-

distrikt ska den först behandlas av FN-föreningens/FN-distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder 

motionen till förbundsstyrelsen. Anslutna riksorganisationer skickar in den direkt till förbundsstyrelsen.) 

X-stad den 5 mars 2021 

X-stads FN-förening 

Underskrift 

Förnamn Efternamn, Ordförande 

Ögatan 10. 123 54  X-stad, telefon 098-765 43 21, e-post förnamn.efternamn@mail.xx 


