Motioner och motionshantering
Allmänna råd och riktlinjer

Motionen
Varje medlem tillhörande jakvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion Det vil säga
lägga förslag. Motionen ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december. Efter styrelsens yttrande
och beslut ska motionen överlämnas till länsföreningen senast 6 mars påföljande år.

Motionens innehåll
Någon direkt formkarv för hur en motion ska vara utformad finns inte. För att undvika missförstånd
ska den ändå ha ett vist grundläggande innehåll:

 Motagare/adressat
Motionen måste vara ställd till krets eller länsförening. Till vem motionen adresserats beror på dess
karaktär; en fråga av lokal karaktär ska ställas till krets och endast behandlas där. OBS! Motion
från enskild person eller lokal jaktvårdsorganisation kan inte ställas till svenska jägareförbundet,
eftersom endast länsföreningen har motionsrätt till förbundets årsstämma.

 Överskrift
Ange kort vad motionen handlar om tillexempel ”motion angående rätt att använda katt vid
eftersök på älg”

 Sammanfattning
En korrekt utförd bakgrundsbeskrivning kan bli ganska omfattande. Därför bör det även göras en
sammanfattning.

 Bakgrund
Eftersom en motion antingen har till syfte att förändra rådande förhållanden eller skapa något nytt,
ska en bakgrundsbeskrivning ges. Denna beskrivning ska göras så uttömmande att innehållet kan
förstås även av en person som inte är direkt insatt i frågan. Beskrivningen ska beskriva nuläget,
men även ge en bild av hur framtiden kan koma att te sig om motionen inte bifalls.

 Yrkande/ (begäran) hemställan
Efter att bakgrundsbeskrivingen och sammanfattningen gjorts kommer själva yrkandet. Det vill
säga vad motionären önskar uppnå med motionen. Yrkandet ska anges så klart och kortfattat som
möjligt. Detta görs enklast genom en eller flera ”att satser” till exempel
” jag hemställer (begär) härmed
att …...… läns jaktförenig verkar för införandet av rätten att använda katt vid eftersök på älg.”

 Underskrift
Motionen ska ovillkorligen vara försedd med motionärens underskrift. Även namnförtydligande.
Ort och datum, samt motionärens adress ska anges (bra om det finns en e-post adress också).
Motion från lokal jaktvårdsorganisation undertecknas av behörig företrädare.

Motionens hantering
Det är av yttersta vikt att motioner hanteras korrekt, men samtidigt ska de inom ramen för vad som är
rimligt behandlas med välvilja. Om motionen innehåller formella fel eller om innehållet är oklart bör
motionären ges tillfälle att åtgärda bristerna. Motionären ska informeras om det beslut som fattas om
motionen och vad som händer med den.

Schematiska skisser över motionsgången.

 Motion ställd till jaktvårdskrets.



Motion till krets

Kretsstyrelse

Medelande till
motionären om det
beslut som fattas om
motionen och vad som
händer med den.

Yttrande
Till- eller
1

avstyrkan

Kretsårsmöte

Bifalls
Kretsen utför
föreslagen åtgärd

Beslut
Till- eller
avstyrkan

Årsmötet antar motionen
som sin egen

3

Avslås
2

Ingen åtgärd

(1) Styrelsens yttrande ska redovisas i årsmötets handlingar till exempel genom av behörig
funktionär underskrivet anteckning på motionen eller genom protokollsutdrag.
(2) Om den motionen avser redan åtgärdats eller på annat sätt redan på börjats kan årsmötet
finna motionen besvarad, och därmed lägga den till handlingarna.
(3) Om årsmötet antar motionen som sin egen ska den överlämnas till Länsföreningen senast
6 mars påföljande år.

 Motion ställd till länsförening
Motion till
länsföreningen

Kretsstyrelse

Kretsårsmöte

Yttrande
Till- eller avstyrkan

Beslut
Till- eller avstyrkan

Tillstyrks


Medelande till
motionären om det
beslut som fattas om
motionen och vad som
händer med den.

Avstyrks

Motionen ska överlämnas till
länsföreningen senast 6 mars

Kretsårsmötes yttrande kan antecknas på motionen (undertecknad av behörig funktionär) eller
framgå av bifogat protokollsutdrag.

 Kretsens motion till länsföreningens stämma
Enligt stadgarna för länsföreningen (§ 19) får jaktvårdskrets (kretsårsmöte) motionera till
ordinarie länsförenings stämma. En sådan motion ska normalt tillkomma enligt följande:
1. Diskussion i kretsstyrelse
2. Beslut att författa till motion
3. Upprättande av motions förslag
4. Presentation av motionsförslag vid kretsmöte
5. Beslut av kretsårsmöte att motionera till länsföreningen.
Motionen ska överlämnas till länsföreningen senast 6 mars.

Jakttidsmotioner/förslag till ändrade jakttider
Införande eller ändring av jakttider har under årens lopp oftast kunnat påverkas på ett för
jakten och jägarna tillfredställande sätt. Jägarnas kunskap har tillmäts stor betydelse och dras
förslag har många gånger fått önskat resultat. Kraven har dock skärps och ändrade jakttider
måste grundas på vetenskapliga undersökningar. Framförda förslag måste alltså i större
omfattning kompletteras med forskningsresultat. Jakttidsmotioner hanteras av jaktvårdskrets
på samma sätt som övriga motioner. Det är först när den behandlas på länsföreningsnivå som
skilda handlingsalternativ blir aktuella. När det gäller motioner som behandlar förändrade
jaktider är det viktigt att:




Motionen ska ha läsföreningens som adressat
Att bakgrundsbeskrivningen ska vara uttömande
Att yrkandet ska vara klart och kortfattat

Vad står det i stadgarna?
Enligt av jägareförbundets kongress 2012 antagna stadgar för jaktvårdskrets gäller för
motioner följande:
13§ motion till krets årsmöte, länsföreningsstämma kan väckas av till kretsen hörande
medlem och skall vara kretsstyrelsen tillhanda före utgången av december månad. Det åligger
styrelsen att till årsmötet avge yttrande över motion. Observera att lokala variationer av 13§
kan förekomma!

