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Var aktiv – gör skillnad! 

• Försök vara påläst! 

• Välj tillfällen att göra ett yttrande 

• Bestäm om du ska lägga ett yrkande 

• Försök bygga goda relationer! 

Mellan sammanträdena: 

• Fundera på att ställa en ”fråga” 

• Fundera på att skriva en ”motion” 



Motion – ett viktigt verktyg 

• Ur Kyrkoordningen 3 kap., 21 §, p.2 

”Kyrkofullmäktige ska besluta i ärenden som 
väckts av en ledamot genom en motion” 

 

• Ur Kyrkoordningen 7 kap., 6 § 

”I fråga om stiftsfullmäktige tillämpas 
bestämmelserna i 3 kap. 7-40 §§ om 
kyrkofullmäktige” 



Du kan alltid väcka ett förslag! 

• Ett förslag = en motion, ett förslag från en 
ledamot till fullmäktige 

• Av en arbetsordning framgår i hur god tid en 
motion ska ha lämnats in för att tas upp på 
närmast följande dagordning 

• En motion ska beredas. Svar på motionen ska 
lämnas inom ett år. Se KO 3 kap., 26 § 

• När motionen besvaras bör den diskuteras! 



Formalia om en motion 

• Mall finns att hämta under ”Internt material” 

• Ange mottagande organ, se mallen 

• Sätt en adekvat rubrik 

• Motivera ditt förslag (”brödtext”) 

• Skriv ditt (dina) förslag sist 

• Datera motionen 

• Underteckna (en eller flera motionärer) 



Mer om ”brödtext” 

Försök: 

Beskriv bakgrund till ditt förslag, gärna utifrån 
personlig erfarenhet (ethos). 

Motivera och argumentera, gärna tydlig. 

Försök formulera ett (eller flera) förslag som du 
tänker är svårt att avvisa. Om förslaget är alltför 
specifikt kan det enklare avslås. 

Samråd gärna med andra om förslaget 



Vid beslutet om en motion, del 1 

• Vem som helst i fullmäktige får delta i 
diskussionen 

• Normal försvaras först styrelsens förslag 

• Normalt får en motionär ordet som nr 2 

• Därefter är diskussionen fri 

• Styrelsens förslag kan variera: avslag eller 
bifall till motionen, eller att motionen anses  
besvarad. 



Vid beslutet om en motion, del 2 

• Argumentera saklig, vänligt och korrekt 

• Lägg gärna ett motförslag, kanske motionens 
förslag eller en ”kompromiss” 

• Vid angeläget förslag av profilkaraktär: Tveka 
inte att begära votering 

• Avväg om du/ni ska reservera dig/er 

(Protokollet kommer att visa att det fanns två 
olika förslag oavsett votering och reservation.) 



Efteråt 

• Kontrollera alltid att protokoll är korrekta, 
särskilt beslut om egen motion. 

• Det kan vara motiverat att skriva insändare 
eller gör ett inlägg på ”egen Facebook-sida” 
om ämnet som visar att vi har lagt förslag och 
kanske kunnat göra skillnad. 

• Fundera på en uppföljande motion utifrån 
beslutet, eller en annan (ny) motion 



Informera gärna 

• En motion som ”sticker ut” kan förankras med 
t.ex. egen stiftsavdelning 

• Försök arbeta tillsammans (där vi är flera) så 
alla får vara aktiva och delaktiga 

• Dela gärna motioner och liknande initiativ på 
Frimodig kyrkas hemsida till glädje för andra 



Kontakt 

Du kan alltid ta kontakt med mig under studiet 
av utbildningspaketet, eller annars! 

 

Jan Erik Amilén 

jan.erik.amilen@gmail.com 

0708-607 102 
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