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HUR EN SDUF-MOTION KAN SE UT 
 

Samma information på teckenspråk: https://vimeo.com/343442960 

(tidsangivelser här nedan visar var i videon samma infon finns)  

 

(video 00.00) Motioner är förslag på vad ungdomsklubbarna tycker SDUF kan 

bli bättre på eller ska göra. Medlemmar kan föreslå något till sin ungdomsklubb, som 

beslutar om de ska skicka det som en motion från ungdomsklubben till SDUF:s 

förbundsstämma. Det är bara ungdomsklubbar som kan lämna motioner till 

förbundsstämman, inte enskilda medlemmar eller andra föreningar.   

 

(video 00.33) Ungdomsklubben måste lämna in sina motioner till SDUF senast 

31 augusti, inför förbundsstämman på hösten (enligt SDUF:s stadgar). Dock är det 15 augusti 

för året 2019. Motionen kan skickas in på skriven svenska eller på teckenspråk. Här nedan är 

en mall på hur en motion kan se ut (nu på skriven svenska, annars tecknas det enligt samma 

mall i en video). Blir det på video, så en video per motion.   

 

(video 01.14) Därefter behandlar SDUF-styrelsen alla motioner och besvarar 

dem inklusive tre olika rekommendationer till beslut:   

1: ”Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsstämman att bifalla motionen.” Det 

betyder att SDUF-styrelsen tycker att SDUF ska genomföra det. 

2: ”Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsstämman att anse motionen besvarad.” Det 

betyder att SDUF-styrelsen anser att styrelsen redan jobbar med frågan eller det redan finns 

svar/lösning på motionen. Ingen ny åtgärd genomförs. 

3: ”Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsstämman att avslå motionen.” Det betyder 

att SDUF-styrelsen tycker att motionen inte ska genomföras.  

 

(video 02.08) Förutom rekommendationer på hur förbundsstämman ska 

besluta, så ska SDUF-styrelsen också svara varför de tycker så. Se mall härnedan. 

Alla svar på motionerna bifogas i stämmohandlingarna, som skickas ut 1 månad innan 

förbundsstämman. Men det är först på plats i förbundsstämman som riktiga beslut kan tas. 

Kanske följer förbundsstämman SDUF:s styrelse rekommendationer, eller beslutar något helt 

annat.  

https://vimeo.com/343442960
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(video 02.45) MALL FÖR MOTION 

 

Rubrik: som sammanfattar vad motionen handlar om; kort, informativ, tydlig. 

Motionär: Namn på ungdomsklubb. 

Bakgrund: Inledning/ sammanfattning av ämnet för motionen, bakgrunden och vad 

ungdomsklubben vill att SDUF ska göra. Skriv tydligt och kortfattat.  

Yrkande: Förslag till beslut, dvs. vad exakt ska beslutas enligt ungdomsklubbens 

rekommendation? Skriv så kortfattat och tydligt som möjligt. Försök att formulera dig exakt 

så som du vill att det ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för 

missförstånd eller feltolkningar av din formulering.  

 

 

(video 03.41) EXEMPEL 

 

 

 

 

Dubbelt medlemskap 

Örebro Dövas Ungdomsklubb 

 

Bakgrund 

Ungdomarna som ska börja på gymnasiet har oftast kvar sitt medlemskap hos nuvarande 

ungdomsklubb i sin hemstad och väljer därför att inte att bli medlem hos Örebro Dövas 

Ungdomsklubb på grund av ekonomiska skäl och på grund av att de inte är medvetna om att 

man kan bli medlem hos två ungdomsklubbar. 

Yrkande 

Örebro Dövas Ungdomsklubb yrkar att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska se över om det 

finns en möjlighet för dubbelt medlemskap mellan olika ungdomsklubbar.  
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(video 04.32) SAMMA MOTION SOM OVAN, MED SDUF:s 

SVAR 

 

Dubbelt medlemskap 

Örebro Dövas Ungdomsklubb 

 

Bakgrund 

Ungdomarna som ska börja på gymnasiet har oftast kvar sitt medlemskap hos nuvarande 

ungdomsklubb i sin hemstad och väljer därför att inte att bli medlem hos Örebro Dövas 

Ungdomsklubb på grund av ekonomiska skäl och på grund av att de inte är medvetna om att 

man kan bli medlem hos två ungdomsklubbar. 

Yrkande 

Örebro Dövas Ungdomsklubb yrkar att Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska se över om det 

finns en möjlighet för dubbelt medlemskap mellan olika ungdomsklubbar.  

 

Svar från förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med SDR 

utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för medlemmar. I det 

arbetet ingår att förenkla för den som vill ha dubbla medlemskap.  

Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsstämman att anse motionen besvarad. 

 


