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medlemmar i kvartersrådet skriver under motionen.”

Det är bra, eftersom bestämmelser om motion från kvartersråd saknas i 
stadgarna. Men det räcker inte med att ett protokoll skickas in, utan från SKB:s 
sida måste man kontrollera att protokollet är korrekt och faktiskt anger att 
kvartersrådet står bakom motionen. Och kvartersrådet behöver förstås besluta 
och skicka in protokoll.

Respekt krävs av både motionärer och styrelse, som ytterst ansvarar för hur 
förvaltningen hanterar motionerna.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se över de praktiska rutinerna vid motionshantering 
så att de formella krav som gäller uppfylls.

Styrelsens utlåtande över motion 17

En motion är ett förslag till beslut. SKBs stadgar föreskriver att ”medlem som 
önskar få ärende upptaget till behandling vid föreningsstämma har att göra 
framställning härom (motion)”.  I stadgarna fi nns inte någon regel att en motion 
måste innehålla ett yrkande.  I de fall där motionen ger mycket knapphändig 
information om vad fullmäktige ska ställning till brukar förvaltningen redan idag 
kontakta motionären för ett förtydligande eller omformulering av motionen.

På SKBs hemsida samt i oktobernumret av medlemstidningen ”Vi i SKB” fi nns 
publicerat en rekommendation för hur en medlem bör skriva en motion för att 
stämman ska kunna ta ställning till den. På hemsidan kan man dessutom ladda 
ned en motionsmall.

Det är en alltför grannlaga uppgift att ingripa i formuleringar avseende motioner. 
SKB ska inte lägga sig i hur en medlem skriver en motion. Dock bör fullmäktige 
som motionären föreslår kunna besluta att lägga motionen till handlingarna om 
det inte framgår vad som ska behandlas.

Angående formella krav för motionshanteringen följs dessa helt. Avseende de 
två motioner från 2014 som motionären hänvisar till har förvaltningen gjort 
bedömningen att underlaget var tillräckligt. Vid förfrågan från motionären 
kontaktade förvaltningen kvartersråden som då bekräftade att detta 
ställningstagande var riktigt. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.
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