
 

  

 

 

INSTRUKTION MOTIONER 
 

1. MEDLEMMARS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET KALLAS ”MOTION” 
Årsmötet är IFK Lidingö Friidrotts högsta beslutande organ. Alla medlemmar kan till årsmötet lämna in 
förslag av strategisk natur, som t.ex. målsättningar, frågor som styrelsen bör fokusera på nästkommande 
mandatperiod, etc. Vilken typ av frågor dessa förslag består av beskrivs i Governance-dokumentet samt i 
FRI:s stadgar (3 KAP §2). Stadgarna finns på hemsidan under ”Styrdokument”. 
 
För att kunna lämna in en motion måste man vara medlem i föreningen för att kunna lämna in en motion 
(stadgarna beskriver förutsättningarna i detalj).  
 

2. TIDSFRIST MOTION 
För att få sin motion behandlad måste skickas in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Tidsfristen  
finns för att styrelsen ska hinna bereda och yttra sig kring motionen. 
 

3. HUR LÄMNAR JAG IN EN MOTION TILL STYRELSEN? 
Oavsett hur man lämnar sin motion är det viktigt att skriva namn och kontaktuppgifter i motionen. Dels 
måste styrelsen kunna kontrollera medlemskap, dels måste styrelsen kunna kontakta ”motionären” om de 
har några frågor kring innehållet. 
 

3.1. Via ”traditionell post” 
Posta motionen (märk kuvertet med) till: 
 
IFK Lidingö Friidrottsklubb (”motion till årsmötet”) 
Box 10057 
181 10 Lidingö  
 

3.2. Via E-post 
Motionen kan skrivas direkt i ett E-postmeddelande eller som bifogad fil. Motionen mailas till (skriv "motion 
till årsmötet" och ditt namn i ämnesfältet). 
 

3.3. Överlämna motion till kansliet 
Man kan självklart lämna in sin motion direkt till kansliet (Hantverkshuset, Vasavägen 82). För att allt 
material (eventuella bilagor, e.d.) med säkerhet ska komma med bör ”motionären” överlämna motionen i ett 
kuvert eller i en plastficka. För att säkerställa att personal finns på plats är det bäst att bestämma tid (ring 
08-767 64 83 eller maila ifk@lidingofri.se). Skriv "motion till årsmötet" på kuvertet/mappen). 
 

4. HUR BEHANDLAS DIN MOTION? 
Styrelsen går igenom alla motioner och dess innehåll. Styrelsen är enligt stadgarna skyldig att skriftligen 
besvara motionen samt tillstyrka eller avslå den.  
 
Motionen tillsammans med styrelsens yttrande är årsmöteshandlingar och ska tillgängliggöras för 
medlemmarna senast en vecka före mötet. Slutligt beslut om att tillstyrka eller avslå motionen fattas på 
årsmötet. 
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