
Motioner till årsstämma 
 

 

Vad är en motion? 

Alla ägare till fastigheter inom våra föreningar SSF och SNF har rätt att komma med 

idéer på förbättringar inom respektive förening. Är det större förbättringsförslag görs det 

bäst genom att skicka in en motion.  

 

En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av 

personer. Beslut om motionen görs sen i en beslutande  samfällighetsförenings årsmöte.  

 

 

Hur skickar man in en motion till styrelsen? 

Motioner kan skickas in till styrelsen under hela året, men för att behandlas på aktuellt 

års årsstämma bör motionen komma styrelsen tillhanda innan februari har passerat.  

Motionen skall vara påskriven/signerad, skickad med post eller via e-post ex via 

hemsidans kontaktformulär som går till info@svensboda.se 

Detta enligt våra stadgar för att styrelsen ska hinna bereda svar enligt samfällighetslagen 

och vad som står i våra stadgar. Samt att alla motioner + berett svar ska hinna gå ut 

med handlingarna inför årsstämman. Kommer det in motioner efter det datum som 

styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på 

stämman.  

Om man anser att frågan inte kan vänta till nästa årsstämma så kan man istället ta upp 

motionen i en extrastämma.  

 

Vad ska finnas med i en motion? 

För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta 

ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information 

om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den 

också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och husnummer. Ju mer genomarbetad 

en motion är, desto kortare tid tar diskussionerna i årsstämmen som snabbare kan gå till 

beslut, en bra motivator till att lämna in bra motioner helt enkelt.  

 

Vad kan man lämna in en motion om? 

Viktigt att tänka på är att motionens innehåll ska ligga inom SSF- Svensboda 

samfällighetsförenings och SNF- Svensboda natur- och fritidsförenings ändamål och vars 

ramar finns  i stadgarna. Dessa kan läsas på föreningens hemsida, där det också finns en 

mer detaljerad information under rubriken Fakta. 

  

 

Hur arbetar styrelsen med motioner? 

Styrelsen läser noga igenom motionerna och inhämtar kunskap om aktuella ärenden om 

det råder osäkerhet. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med motionärerna, utsedd 

kontaktperson finns ofta angiven, och förklarar om en motion kommer att föreslås avslag 

i  årsstämman. Det ska man som motionär inte få läsa om i de utskickade handlingarna. 

Styrelsens ansvar är alltid att följa de lagar och regler gäller för respektive förening. 

Länk till samfällighetslagen. 
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