Så här skriver du en kongressmotion!
Vem får skriva motioner?
Alla medlemmar, partiföreningar och partidistrikt har rätt att lägga förslag till
kongressen genom att motionera.
När skall motionerna vara inne?
Kongressmotioner skall ha kommit in till partikansliet senast den 5 februari
2016 kl 24.00, antingen fysiskt eller via e-post. Vänta inte till sista dagen!
Motioner som kommer in för sent kommer inte att behandlas!
Vart skall man skicka motionerna?
För att underlätta arbetet med motionerna ser vi helst att de skickas med e-post
till följande adress: motioner@vansterpartiet.se.
Måste det finnas en kontaktperson angiven på motionen?
Motionen blir inte ogiltig utan kontaktperson, men vi vill att det på alla
motioner finns angivet en person med adress/telefonnummer/e-postadress som
vi kan ta kontakt med om det skulle vara några oklarheter.
Vilket filformat skall man använda om man skickar motioner med e-post?
Spara motionerna i Word-format. Om ditt ordbehandlingsprogram inte kan
spara i det formatet så välj ”ren text”, RTF eller liknande.
Undvik att använda olika former av textformatering, t ex fetning, kursivering
och överstrykning som en bärande del i motionen. Det måste gå att förstå vad
motionen handlar om och vad som föreslås även om den skulle publiceras som
ren text helt utan någon formatering.
Vi vill helst inte ha motioner bara som text i e-postmeddelandet. Ta kontakt
med partikansliet om du är osäker.
Vad kan man motionera om?

Partistyrelsen (PS) vill gärna att kongressen ska kunna ha fokuserade
debatter och beslut kring tre huvudpunkter:




PS förslag till ekologiskt/ekonomiskt punktprogram
PS förslag till stadgeförändringar
Programkommissionens förslag till reviderat partiprogram

PS uppmanar därför alla att framförallt skriva motioner med förändringar
på de förslagen. En del av bakgrunden till det är att flera tidigare
kongresser haft så många motioner i spridda ämnen att hantera, att det
visat sig omöjligt att behandla alla de inkomna motionerna.
Det är tillåtet att skriva motioner om i princip allt Vänsterpartiet gör på
nationell nivå. Däremot finns det förstås saker som partiorganisationen
inte kan besluta om helt självt (t ex anställningsavtal) och saker som det
är olämpligt att kongressen beslutar om (t ex praktiska frågor i detalj).
Hör gärna efter med partikansliet om ni är osäkra.

Vänsterpartiets
kongress 2016

I Resursbanken finns sammanställningar av motioner, motionssvar och
beslut från tidigare kongresser. Titta gärna där för att se exempel på
motioner och motionssvar samt se vilka beslut som redan tagits och som
det därmed är onödigt att motionera om igen.
Kan ombuden lägga fram egna, nya förslag på kongressen?
Nej. Kongressen kan i princip bara ta ställning till de ursprungliga förslagen
från partistyrelsen och programkommissionen, de inkomna motionerna samt
partistyrelsens och programkommissionens yttranden (förslag om att motionen
bifalls, avslås eller anses besvarad, t.ex. med en ny formulering).
Kongressombuden kan inte lämna in yrkanden på helt nya förslag som inte har
kunnat diskuteras i partiföreningarna eller i PS. Orsaken är att hela partiet, inte
bara kongressombuden, ska ha en chans att diskutera de förslag som lagts fram
innan besluten fattas. Alla inkomna motioner och förslagen till svar släpps
senast den 5 april.
Vad som är ett nytt förslag och vad som bara är en mindre ändring avgörs av
kongressens presidium. Huvudförslag på kongressen är partistyrelsens förslag
och yttranden över motionerna (för programmotioner är programkommissionens
förslag huvudförslag). För att ett annat förslag skall ställas under proposition,
t.ex. bifall till en motion som PS föreslår skall avslås, måste något ombud yrka
på detta.
Hur skall motionerna utformas?
Inled motionen med en (kort) rubrik som anger ämnet, förslaget eller
ståndpunkten. Om motionen gäller en textändring i ett dokument så ska man
ange vilket dokument som avses och var ändringen ska göras. Därefter följer
en brödtext med argument för förslaget. Efter brödtexten skrivs en
yrkandefras, t.ex. ”Vi yrkar”. Sist i motionen kommer en eller flera att-satser
där de konkreta förslagen formuleras.
Undvik oprecisa yrkanden som ”att partiprogrammet skrivs om i enlighet med
motionens anda”, ”att kongressen beslutar ställa sig bakom vad som anförts
ovan” och liknande.
Partikansliets har inga möjligheter att rätta och redigera inkomna motioner. Det
underlättar oerhört mycket om motionerna utformas enligt nedanstående mall.
Motioner som är extremt omfattande, saknar att-satser eller vars förslag inte går
att förstå riskerar att inte bli behandlade.

Exempel på utformning av en motion
Satsa på zeppelinare!
Ekologiskt/ekonomiskt punktprogram
Punkt 14, sid 2.
Partistyrelsen har gjort ett i allt väsentligt bra arbete med att utforma ett
ekologiskt/ekonomiskt punktprogram. En stor brist är dock den ur marxistisk
och feministisk synpunkt otillräckliga analysen av produktivkrafterna. Vi tänker
då närmast på den totala frånvaron av skrivningar kring zeppelinare och andra
klimatsmarta luftfartyg. Här finns en stor potential som vi måste ta tillvara!
Vi yrkar
att ”zeppelinare och andra klimatsmarta luftfartyg” läggs till efter ”snabbtåg” i
punkt 14.
Ferdinand Fransson, Amélie Andersson,
Vänsterpartiet Kamparp
Kontaktperson Amélie Andersson
ameland@vansterpartiet.se, 0788-98 76 54)
Måste partiföreningen behandla motionen?
Nej, enskilda medlemmar kan lämna in motioner utan att de har diskuterats i
partiföreningen, men då missar man en viktig poäng med kongressen, nämligen
att ge möjlighet till en allmän diskussion. Om medlemmarna i partiföreningen
instämmer i en motion, kan man göra den till föreningens egen och underteckna
den med partiföreningens namn samt datum för beslutet. Partiföreningen kan
också, med eller utan motivering, föreslå kongressen att motionen avslås eller
anses besvarad. Motionen går då vidare som enskild. Partiföreningens yttrande
skrivs i så fall lämpligen in sist i motionen. (Observera att man inte kan binda
ombud att rösta på ett visst sätt. Istället får man se till att välja ombud som man
har förtroende för).
Exempel på yttrande
Vänsterpartiet Kamparp anser att riskerna med zeppelinare bör utredas närmare
innan vi förordar dem i våra program. Vi föreslår att motionen avslås.
Vänsterpartiet Kamparp,
medlemsmöte 2016-01-21

Kan man ta upp flera frågor i samma motion?
Nej, det bör undvikas. Skriv separata motioner om olika förslag, även om de
berör varandra. Bara om flera förslag är direkt beroende av varandra, t.ex. om
en ändring på ett ställe i partiprogrammet kräver konsekvensändringar på andra
ställen, bör förslagen tas upp i samma motion. Om olika förslag hänger samman
innehållsmässigt trots att de kan behandlas var för sig, kan man hänvisa till
andra motioner i brödtexten (”Se även våra förslag angående ... i stycke ...”).
Det ekologisk/ekonomiska punktprogrammet är upplagt i punkter just för att
försöka underlätta diskussioner och beslut. Försök gärna följa de punkterna, för
att underlätta kongressdebatten.
Hur lång kan brödtexten vara?
Det beror självfallet på motionens ämne, men generellt är kortare brödtexter
bättre än längre. En halv, maximalt en hel, A4-sida är ett riktmärke, men ofta
räcker fyra-fem meningar för att få fram vad man vill ha sagt. Skriv istället en
debattartikel som argumenterar för motionen mer utförligt!
Måste man ha konkreta förslag till ändringar/beslut?
Nej, men det förbättrar förutsättningarna att bli förstådd och ökar chanserna att
vinna kongressens gehör om man har ett konkret förslag till hur en text skall
formuleras. Partistyrelsen, programkommissionen och kongressen har
begränsade möjligheter att formulera helt nya texter. Motioner med yrkanden
om ”att skriva om i enlighet med motionens intentioner” och liknande brukar
därför sällan ha framgång.
Hur skriver vi en riktigt bra motion?
Här är några tips:
 Tänk igenom själva att-satsen ordentligt. Fundera på om den kan
missförstås.
 Skriv inte språkliga motioner. Skicka istället ett vanligt mail till
partikansliet med förslag på okontroversiella förändringar.
 Undvik att-satser som förändrar textens upplägg mer än nödvändigt.
 Skulle det förändra skrivningar på flera ställen om motionen går
igenom, kan ni skriva en andra att-sats som föreslår att texten ses över
efter eventuella konsekvensändringar. Då kan det göras av antingen PS,
om de föreslår bifall, eller kongressens redaktionskommitté.
 Ring eller e-posta gärna till partikansliet. Där kan t ex du fråga hur
Vänsterpartiet ställt sig hittills i en sakfråga eller varför stadgarna är
formulerade på ett visst sätt.
 I Resursbanken finns det sammanställningar av motioner, motionssvar
och beslut från kongresserna 2012 och 2014. Där kan du söka på
nyckelord och se om något liknande har behandlats tidigare.
 På riksdagen.se kan du leta bland de motioner Vänsterpartiet har lagt i
riksdagen.
 Bolla motionen med andra i partiet. Pröva den på någon som inte var
med när ni skrev den.

Checklista för motionärer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Handlar motionen om sådant som kongressen kan och bör besluta om?
Handlar motionen om en, inte flera, frågor?
Är motionen inskriven i Word eller motsvarande?
Finns det en kort och upplysande rubrik?
Finns det en tydlig och korrekt platshänvisning (vid textändring)?
Är den motiverande brödtexten lagom lång, begriplig och rättstavad?
Finns det ett tydligt och konkret förslag (yrkande)?
Undertecknare?
Har partimedlemmarna haft möjlighet att diskutera motionen?
Yttrande från partiföreningen?
Kontaktperson med kontaktuppgifter?

