Till SKB:s styrelse

Texterna på SKB:s hemsida om motioner
Jag har några synpunkter på texterna på SKB:s hemsida om motioner, varav en är principiellt viktig.

Sidan Motioner
1. Kravet på övergripande fråga
I allra första stycket, med större stil, står det: ”En motion ska beröra en föreningsövergripande
fråga.” En rubrik längre ned lyder ”En föreningsövergripande fråga” och följs av texten ”En motion
ska handla om en fråga som berör hela föreningen.”
Detta är fel. Det finns inget krav på att en motion (ett ärende) ska vara föreningsövergripande och
beröra hela föreningen.
Det krav som finns är att en motion ska gälla en för föreningen (SKB) relevant fråga som föreningsstämman kan besluta om. Detta har belysts vid den särskilda granskningen av styrelsens hantering
av motioner.
(Formuleringen ”Frågor som ligger helt utanför föreningens ändamål är inte en motion” längre ned är
alltså någorlunda korrekt, men det är mer korrekt att skriva exempelvis ”En motion med en fråga
som ligger helt utanför föreningens ändamål uppfyller inte kravet på en motion och behöver inte
behandlas.”)
Det är inte meningen att föreningsstämman ska besluta om en stor mängd detaljerade frågor, men
det finns inget förbud mot att en enskild motion tar upp en mer detaljerad fråga.
Den begränsning som anges genom lagen om ekonomiska föreningar är att föreningsstämman
(genom bifall till motioner) inte får ge direktiv till styrelsen ”i sådan omfattning att styrelsen fråntas
sin funktion som förvaltningsorgan” (Mallmén et al, Lagen om ekonomiska föreningar, en kommentar, 4 uppl. 2016, 7:1.1 s. 228; jfr den särskilda granskningen).
Det handlar alltså inte om enstaka motioner utan om en så stor mängd motioner (i detaljfrågor)
att styrelsen – genom att inte få besluta i dessa frågor – inte har så mycket annat att besluta om.
(Det har SKB:s föreningsstämma aldrig varit i minsta närhet av.)
Om styrelsen anser att en viss motion avser en alltför detaljerad fråga kan styrelsen kontakta
motionären, förklara detta och föreslå annan hantering av frågan – och därmed ge motionären
möjlighet att dra tillbaka motionen. Men om motionären inte gör det måste styrelsen låta stämman
hantera motionen. Det är sedan stämmans ansvar att inte besluta om alltför många alltför detaljerade direktiv till styrelsen. (Det torde för övrigt inte vara särskilt svårt att få stämman att avslå en
alltför detaljerad motion.)
Texterna om krav på att en motion ska gälla en övergripande fråga behöver alltså strykas.
De utgör en illegitim begränsning av motionsrätten. Däremot är det helt rimligt att upplysa
om att det inte är meningen att stämman ska ge direktiv i en stor mängd detaljfrågor.
Ett exemplifierande tillägg kan göras om att en motion måste avse ett förslag i sak och inte får vara
en begäran om att få en upplysning (vilket man kan begära under punkten Verksamhetsberättelse vid
stämman) eller göra ett uttalande. (Se SOU 2009:37 s.261; jfr den särskilda granskningen.)
2. Ett par språkliga anmärkningar
a) Det står ”det högst beslutande organet” men bör förstås stå ”det högsta beslutande organet”.
(Det handlar inte om att ”besluta högst” utan om att vara högsta organ.)
b) Det behöver inte vara citattecken kring ”att-satser”, eftersom det är en vedertagen term.
Den kan för övrigt i enlighet med Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) skrivas utan bindestreck:
attsats. I Svensk Ordlista används dock bindestreck. Se https://svenska.se/tre/?sok=att-sats&pz=1.
(Själv föredrar jag skrivsättet med bindestreck, men då tvingas man i konsekvensens namn skriva
tilläggs-att-sats, vilket är något klumpigare än tilläggsattsats.)

3. En tveksam formulering
Det står: ”De motioner som stämman bifaller får styrelsen i uppdrag att verkställa.” Detta är om inte
felaktigt så otydligt. Styrelsen får i uppdrag att verkställa vad som anges i bifallna att-satser – inte vad
som står i brödtexten i motionerna. Det är därför det är viktigt att formulera att-satserna tydligt.

Sidan Att skriva en motion
Jag ser bara ett fel som bör rättas: Texten ”Läs mer: Vad är en motion” saknar länk.
Däremot kan texten skrivas åtskilligt enklare och tydligare och dessutom göras mer informativ.
(Det är obegripligt att instruktionen om att skicka in både underskrivet original och Wordfil upprepas
inte mindre än fyra gånger.) Jag har omarbetat texten för att visa på ett konkret alternativ. Ni får
förstås använda delar av den om ni vill.
Text på hemsidan

Alternativ text

Att skriva en motion

Skriva och skicka in en motion

En motion kan skrivas av en enskild medlem eller av
en grupp medlemmar. Både du som är köande
medlem och du som är hyresmedlem kan skicka in
motioner.
Motionen bör skickas in till SKB digitalt i form av en
Word-fil. Dessutom ska alltid ett underskrivet
original skickas in.
Motion från enskild medlem
När en enskild motionär ställer en motion vill SKB ha
dokumentet såväl i digital form som ett underskrivet
original.
Motion från en grupp medlemmar t ex kvartersråd
När en grupp medlemmar ställer en motion behövs
förutom ett dokument i digital form att motionen
skrivs under av samtliga motionärer. Alla i gruppen
måste vara SKB-medlemmar.
Viktigt att tänka på när du skriver en motion
• Endast SKBs medlemmar kan skicka in motioner.
• En motion ska handla om frågor som föreningsstämman har rätt att fatta beslut kring (enligt Lag
om ekonomisk förening). Läs mer: Vad är en motion
• Motionen ska innehålla:
• en lättfattlig rubrik
• en förklarande text
• ett tydligt yrkande i form av en eller flera
”att-satser”
Skicka motionen till
Motionen bör skickas digitalt till SKB i form av en
Wordfil till mejladress:
motion@skb.org
Dessutom ska alltid ett underskrivet original skickas
till:
SKB, Malin Senneby, Box 850, 161 24 Stockholm

Vilka kan skriva en motion?
En motion kan skrivas av en enskild medlem –
boende eller köande – eller en grupp av medlemmar.
När en grupp av medlemmar, t.ex. ett kvartersråd,
skriver en motion ska samtliga skriva under
motionen, och samtliga ska vara medlemmar.
Vad ska en motion innehålla?
En motion ska gälla en fråga som är relevant för SKB
och som föreningsstämman har rätt att besluta om.
Motionen ska innehålla ett förslag i sak och får inte
vara en begäran om att få en upplysning eller göra
ett uttalande.
Motionen bör ha en kort, beskrivande rubrik.
Texten i motionen ska motivera och förklara det
förslag som framförs.
Motionen ska avslutas med ett yrkande, ett förslag i
form av en eller flera att-satser, och de bör börja:
”Jag/vi yrkar att stämman beslutar att (ge styrelsen i
uppdrag att) …” Det är viktigt att skriva så tydligt
som möjligt, eftersom det är denna text som
stämman ska ta ställning till.
Hur skickas en motion in?
Ett underskrivet original ska alltid skickas till
SKB, Malin Senneby, Box 850, 161 24 Stockholm
För att underlätta hanteringen och minimera risken
för fel bör motionen också skickas in elektroniskt,
helst i form av ett Worddokument, till
motion@skb.org.

Stockholm den 8 januari 2020
Lars Lingvall
fullmäktig Segelbåten

