
Påverka! Skriv en motion! 
 
 
 
Vad är en motion? 
En motion är ett formellt förslag i ett ämne som är av principiell betydelse eller som angår en vidare 
krets av medlemmar. En motion kan röra förhållanden som är aktuella enbart för en jaktvårdskrets 
eller för en länsjaktvårdsförening men en motion kan också ta upp frågor som rör hela landet och 
som bör behandlas på Svenska Jägareförbundets årsstämma. 
 
Vem kan skriva en motion? 
Alla medlemmar i Svenska Jägareförbundet har rätt att skriva motioner. Även en jaktvårdskrets kan 
efter förslag från styrelsen på årsmötet besluta om motioner till länsjaktvårdsföreningens årsstämma 
och en länsjaktvårdsförening kan efter förslag från styrelsen på länsjaktvårdsföreningens årsstämma 
besluta om motioner till Svenska Jägareförbundets årsstämma. När förbundsstyrelsen lämnar förslag 
till Svenska Jägareförbundets årsstämma kallas de propositioner. 
 
Hur behandlas motioner? 
En enskild medlems motion som enbart rör förhållanden inom en viss jaktvårdskrets behandlas vid 
den jaktvårdskretsens årsmöte. Styrelsen för jaktvårdskretsen har före stämman gått igenom 
motionen och föreslår årsmötet att anta eller avslå motionen. Jaktvårdskretsens årsmöte beslutar 
sedan om att avslå eller bifalla den. 
 
En enskild medlems motion som rör förhållanden inom en viss länsjaktvårdsförening lämnas in till 
jaktvårdskretsen, vars styrelse går igenom den och yttrar sig huruvida den bör tillstyrkas eller 
avstyrkas. Den behandlas sedan av jaktvårdskretsens årsmöte som antingen kan tillstyrka eller 
avstyrka motionen. En sådan motion ska alltid lämnas vidare till länsjaktvårdsföreningen med ett 
yttrande om tillstyrkande eller avstyrkande. En jaktvårdskrets får inte avslå sådana motioner. 
Motionen jämte jaktvårdskretsens årsmötes yttrande sänds sedan över till länsjaktvårdsföreningen 
för behandling. Länsjaktvårdsföreningens styrelse går igenom motionen, yttrar sig över den och 
föreslår länsjaktvårdsföreningens årsstämma att antingen besluta att anta eller avslå motionen. En 
organisation med rösträtt på länsjaktvårdsföreningens stämma kan också lämna in en motion direkt 
till länsjaktvårdsföreningen. Dessa motioner behandlas på samma sätt av länsjaktvårdsföreningens 
styrelse. Länsjaktvårdsföreningens stämma beslutar sedan om motionen ska antas eller avslås. 
 
En motion som har principiell betydelse eller som rör flera länsjaktvårdsföreningar behandlas på 
samma sätt fram till dess länsjaktvårdsföreningens stämma har fattat beslut om den. Vid avslag 
stannar ärendet där. Om en motion blir antagen av länsjaktvårdsföreningens stämma skickas den 
däremot vidare till Svenska Jägareförbundet, där förbundsstyrelsen yttrar sig över motionen och ger 
förslag till beslut vid Svenska Jägareförbundets årsstämma. – Det kan hända att länsjaktvårds-
föreningens årsstämma endast vill ställa sig bakom en del av förslagen i motionen eller vill justera 
yrkandet i motionen på ett eller annat sätt. I så fall kommer endast den lydelse som länsjaktvårds-
föreningens årsstämma har antagit att komma under behandling av Svenska Jägareförbundets 
årsstämma. 
 
När ska en motion senast lämnas in? 
En motion ska lämnas in till jaktvårdskretsen senast den 31 december för att den ska kunna 
behandlas under vårens årsmöten och stämmor.  
 



En motion som har behandlats av kretsårsmötet eller som ställs direkt till länsjaktvårdsföreningen 
ska ha kommit in till länsjaktvårdsföreningen senast den 6 mars.  
 
En motion som har antagits av länsjaktvårdsföreningens stämma ska skickas till Svenska 
Jägareförbundet inom fem dagar från länsjaktvårdsföreningens stämma (förbundsstyrelsen kan 
bestämma en annan tidpunkt). 



 
Hur skriver man en motion? 
 
Rubrik 
Skriv en kort och enkel rubrik som beskriver vad motionen handlar om, t.ex. ”Att inventera lodjur på 
barmark”. 
 
Motivering 
Berätta om bakgrunden till förslaget. Vad är problemet, vilka är möjligheterna? Presentera ditt 
förslag och tala om varför det är ett bra förslag. 
 
Yrkande 
Tala om vad du vill ha beslut om. Skriv så här: 
”Jag vill att kretsårsmötet/länsjaktvårdsföreningens årsstämma/Svenska Jägareförbundets 
årsstämma beslutar 
att … 
att … 
att …” 
 
Om förslaget har flera delar kan man skriva flera att-satser. Tänk efter noga så att att-satsen eller att-
satserna verkligen får fram det du vill ha gjort. Det är att-satsen som ger innehållet i ett kommande 
beslut. Om du däremot har flera förslag som inte hör direkt samman bör du skriva varje förslag i en 
särskild motion. 
 
Mall 
Använd gärna mallen på nästa sida. Då är du säker på att få med de formella bitarna. Den underlättar 
också behandlingen i kretsen och länsjaktvårdsföreningen. 



 

Motion till kretsårsmöte/länsjaktvårdsföreningens årsstämma/Svenska 
Jägareförbundets årsstämma 
 
Namn 
Adress 
e-post 
telefon 
tillhör JVK 
 
Rubrik 
 
Motivering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrkande 
 
 
 
 
 
Datum   Namnteckning 
20   -    -  
 
   ……………………………………………. 
 
 
 
 
Jaktvårdskretsens noteringar om årsmötets beslut 
Frågan rör bara jaktvårdskretsen  bifall avslag 
 
Frågan rör mer än bara jaktvårdskretsen  tillstyrkt avstyrkt  
Till länsjaktvårdsföreningen senast den 6 mars.  
Årsmötets beslut om att tillstyrka eller avstyrka bifogas. 
 
 
Länsjaktvårdsföreningens noteringar om årsstämmans beslut 
Frågan rör bara länsjaktvårdsföreningen (länet) bifall avslag  
 
Frågan rör mer än bara länsjaktvårdsföreningen  bifall avslag  
Vid bifall sänds motionen till Svenska Jägareförbundet inom fem dagar från årsstämman.  
Årsstämmans beslut och styrelsens yttrande bifogas. 


