Så här skriver du en
kongressmotion
Vänsterpartiets kongress 2022

Skriv en kongressmotion

Ett nytt sätt att lämna in motioner

Till kongressen 2022 har vi ett nytt och bättre sätt att lämna in motioner som kommer att
hjälpa dig att skriva en korrekt motion samt hålla reda på vilka motioner du skrivit och
skickat in. Därför ska även du som skrivit motioner till tidigare kongresser läsa detta noga.
För att lämna i en motion ska du logga in här:
https://vmotioner.suffra.se
Du loggar in genom att ange ditt personnummer och legitimera dig med Bank ID. Har du
inget Bank ID, kontakta motioner@vansterpartiet.se för hjälp. Samma adress använder
du även till andra supportärenden som du har gällande motionshantering. Du ska INTE
skicka in motioner till denna e-postadress.

Kontaktuppgifter vid första inloggning

Första gången du loggar in kommer du uppmanas att fylla i en e-postadress, mobilnummer, din partiförening samt bekräfta ditt namn. Förvalt namn är ditt fullständiga namn i
folkbokföringen, du kan ändra det genom att t ex ta bort mellannamn som du normalt inte
använder.
Därefter kan du börja skriva motioner genom att klicka på “Skapa motion”.

Kategori

Alla motioner ska ha en kategori. Partistyrelsen har antagit förslag till valplattform och
stadgeändringar och medlemmarna uppmanas att motionera på dessa förslag. Det går
även att välja kategorin allmänpolitik ifall det är en motion om en politisk fråga som inte
har någon koppling till valplattformen eller organisation ifall det gäller en organisationsfråga som inte har någon koppling till stadgarna.
Den senaste kongressen beslutade att partiprogrammet ska tas upp till behandling på
kongressen 2024 och i partistyrelsens förslag till dagordning för kongressen 2022 finns
behandling av partiprogram inte med. Därför efterfrågas inte motioner på partiprogrammet till denna kongress.

Rubrik

Ge din motion en rubrik som kort och kärnfullt beskriver vad motionen handlar om.

Brödtext

Skriv in en brödtext, du kan klistra in text från ordbehandlingsprogram, t ex Word.
Formatering som fetning, kursivering och understrykningar kommer att följa med, men
INTE färgad text eller särskilda typsnitt. I brödtexten kan du ge en kort bakgrund och
argumentera för ditt förslag. Brödtexten behöver inte vara särskilt lång, max en A4-sida
brukar vara en tumregel och ofta räcker det med några meningar.
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Att-satser

Alla motioner måste ha minst en att-sats. Det är här du skriver ditt yrkande och det är att-satserna
som kongressen beslutar om. Försök att vara så precis som möjligt, med konkreta yrkanden på t
ex ändringar i valplattformen. Ange då även radnummer där en ny text eller annan förändring ska
ske. Skriv även radnummer i den särskilda rutan för det bredvid att-satsen. Om du föreslår ändringar som gäller flera radnummer, t ex ”stryk rad 458-467” så anger du bara det lägsta radnumret i
denna ruta, alltså 458 i detta exempel. Vid stadgemotioner gör du på motsvarande sätt och anger
paragrafnummer som motionen gäller.
Du kan välja att skapa fler att-satser genom att klicka på Lägg till att-sats, men fundera gärna på
om de olika att-satserna har en naturlig koppling till varandra. Handlar det om t ex ändringar i valplattformen på många olika ställen och inom olika ämnesområden kan det vara bättre att skriva
fler motioner med varsin att-sats. Det gör det enklare att sortera motionerna och för ombuden att
hänga med under kongressen.

Undertecknare

Slutligen fyller du i vilka som undertecknat motionen. I det övre fältet för undertecknare kan du
ange ett distrikt eller partiförening som står bakom motionen i sin helhet. Om flera distrikt eller
partiföreningar står bakom så väljer du distrikt/förening en i taget med en ny rad för varje. Beslut
om att stå bakom en motion ska ha tagits av partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte,
distriktsstyrelse eller distriktsårskonferens.
Enskilda medlemmar som undertecknat motionen fyller du i det nedre fältet en i taget och väljer
partiföreningen som personen är medlem i. Observera att medlemmar som tillhör ett distrikt eller
en förening som står bakom motionen INTE ska fyllas i här, de står redan bakom motionen via sitt
distrikt eller förening.

Spara utkast

När du är klar klickar du på ”Spara utkast”. Motionen är nu sparad, men ännu INTE inskickad. Du
kan fortfarande göra ändringar i motionen.

Skicka in motionen

Du ser alla dina motioner i grundvyn och genom att klicka på en motion som är ett utkast kan du
välja att editera den eller skicka in den. När en motion är inskickad kan du inte längre göra ändringar i den. En motion måste skickas in allra senast 4 november kl 23:59 annars kommer den inte att
behandlas på kongressen.
Du kan när som helst logga in på nytt för att skriva in fler motioner, se dina tidigare sparade
motionsutkast och göra ändringar i dem samt skicka in motioner som ännu inte är inskickade.

