Att skriva motioner till kårmötet.
Det är inte speciellt komplicerat att skriva en motion till ULS kårmöten. Det kan dock vara svårt
att komma igång och att få formalia helt korrekt. Därför beskrivs här de olika delarna i en motion
mer detaljerat och den formalia som följer kring motionsskrivning. På sista sidan har du ett
exempel på hur en motion kan se ut.

Motionens delar.

En motion har fem delar. Titel, bakgrund, förslag, yrkanden och underskrift.
Titeln ska på mindre än en mening förklara vilken fråga det är du vill ta upp på kårmötet.
I bakgrunden skriver du varför ditt förslag behövs och vilka de problem som du vill åtgärda är.
Ditt förslag ska beskriva vad det är du föreslår och dina tankar kring varför du föreslår just den
lösningen på den situation som beskrivits i bakgrunden. Om ditt förslag kommer behöva
finansiering från Kåren är det bra att skriva en budget som beskriver de finansiella
konsekvenserna av ditt förslag.
Yrkanden beskriver kortfattat det beslut som du vill att kårmötet tar. Du formulerar dina
beslutspunkter som att-satser. Dina att-satser kan var både mer eller mindre detaljerade än din
förslagstext, det bestämmer du själv. Gällande att-satser kan det finnas en del formalia. Om du
t.ex. föreslår att den befattning ska tas bort eller läggas till så behövs en att-sats som lyder:
att
uppdatera Stadgebilaga 2 i enlighet med denna motion
Du kan alltid vända dig till kårstyrelsen om du vill ha hjälp med att få rätt på formalia. Skulle det
inte bli helt rätt så kommer styrelsen i sitt motionssvar yrka på tillägg som gör att formalia
uppfylls så det blir inte ett problem.
Till sist ska du skriva under din motion. Underskriften ska dateras och din underskrift ska ha ett
namnförtydligande. Du behöver också skriva att du är studerande medlem i Ultuna studentkår.
Det är nämligen bara studerande medlemmar som har rätt att lämna motioner till kårmötet.
Studerande medlem är du om du studerar på Ultuna inom de program eller kurser som Ultuna
studentkår studiebevakar för samt har betalt medlemsavgift.

Vad händer med motionen efter att du skrivit den?
När du skrivit din motion behöver den komma styrelsen tillhanda senast tolv (12) dagar innan
kårmötet. Detta betyder att om kårmötet är på en torsdag så ska motionen vara styrelsen tillhanda
senast på lördagen en och en halv vecka tidigare. Detta är för att styrelsen ska hinna skriva ett
motionssvar. Du kan antingen maila din motion till uls_ordf@stud.slu.se, ge den direkt till
ordförande eller lägga den i ordförandes fack som finns i skrivarrummet.
Styrelsen kommer på sitt nästkommande styrelsemöte att besluta om styrelsen vill yrka bifall,
avslag eller avstå från att svara. Bifall betyder att styrelsen håller med dig som motionsskrivare.
Ibland kan styrelsen bifalla men välja att göra tillägg- eller ändringsyrkanden. Det betyder att
styrelsen håller med men vill göra mindre justeringar i dina beslutspunkter, oftast för att uppfylla
formalia. Som motionsskrivare kan du välja om du godkänner tilläggen/ändringarna eller inte.
Om styrelsen yrkar avslag betyder de att de inte håller med dig. Då kan styrelsen välja att göra ett
motyrkande som de menar skulle lösa problemet i bakgrunden men på ett sätt som de anser är
bättre. Slutligen kan styrelsen välja att inte skriva ett svar och helt överlåta frågan till kårmötet.
Motionssvaret ska publiceras tillsammans med din motion senast fem (5) dagar innan kårmötet.
På själva kårmötet förväntas du att presentera din motion. Därefter kommer styrelsen att
meddela sitt svar till kårmötet. Sen ges kårmötet möjlighet att ställa frågor och starta diskussion.
Alla studerande medlemmar har rätt att göra tilläggs-, ändrings- eller motyrkanden under
diskussionens gång. När kårmötets ordförande anser att alla fått komma till tals kommer den att
föredra hur röstningen kring förslaget kommer gå till och därefter sker röstningen.
När kårmötet har bestämt vilka att-satser som godkänns är det dags att genomföra de ändringar
som beslutet innebär. Om inget nämns i beslutet faller den uppgiften på kårstyrelsen men det går
att i beslutspunkterna besluta om vilka som har ansvar för att beslutet verkställs.

Motion angående införandet av KaffU
Bakgrund
Idag är det problem att hitta billigt kaffe på campus. Då Eurorest har kaffemonopol finns risken
att priserna stiger utan kontroll. Det kommer medföra stora problem för oss studenter, för utan
kaffe går det inte att klara studierna.
Förslag
Därför behöver vi ett nytt utskott på Kåren, KaffU, som verkar för att hålla nere kaffepriserna och
serverar billigt kaffe under lunchen.
Därför yrkas
att
att
att
att

ett nytt utskott med namn KaffU ska bildas
utskottet ska bestå av en ordförande och två ledamöter och dessa ska alla väljas in på
novemberkårmötet
ge motionärerna i uppdrag att skriva befattningsbeskrivningar för Ordförande och ledamöter
i KaffU i enlighet med denna motion, för godkännande av kårstyrelsen
uppdatera Stadgebilaga 2 i enlighet med denna motion
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