Att skriva en motion
En motion ska innehålla:
 Rubrik
 Brödtext
 Att-sats
 Vem/vilka har skickat motionen
Brödtext / bakgrund
Här beskriver du bakgrunden till ditt förslag. Varför du vill få till en ändring/ny regel. Här skriver du
även dina argument för din sak.
Kom ihåg!
Oftast är det bästa att formulera sig kort utan att för den sakens skull förlora det viktiga i ditt förslag.
”Att – satsen”
Denna måste finnas med! Efter att du i brödtexten förklarat varför du vill få till ex. en regeländring
ska du avsluta din motion med en, eller flera! ”att satser”. Att satsen är en sammanfattning av ditt
förslag och som i få meningar förklarar vad ditt förslag går ut på.
Ex.
Vi föreslår stämman:
- Att, domare får lov att starta kanin som är klassad ”ny” i ”ordinarie” klass om domaren måste
döma ”ny” klassen.
Flera ”att-satser”?
Ibland kan det vara så att en motion ska innehålla flera ”att-satser”. Det som kan vara bra att tänka
på när man skriver en motion, om man är osäker på om det ska vara en, eller flera ”att-satser” är att:
Minnesregel:
Varje ”att-sats” ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet.
Ta ex. med domare som får hoppa kanin klassad ny, i ordinarie klass. Säg att vi vill att regeln även ska
gälla för tidtagare. Då kan vi skriva så här:
- Att, domare och/eller tidtagare får lov att starta kanin som är klassad ”ny” i ”ordinarie” klass
om domaren måste döma, eller tidtagaren måste ta tid ”ny” klassen.
Problemet med att lägga ihop detta i en ”att-sats” är att skulle nu stämman avslå motionen så blir
det avslag både för domare och tidtagare. Kanske vill man egentligen att det t.ex. ska vara godkänt
för domare, men inte tidtagare. Då är det bättre att dela upp motionen i två ”att-satser”:
Vi föreslår stämman:
- Att, domare får lov att starta kanin som är klassad ”ny” i ”ordinarie” klass om domaren måste
döma ”ny” klassen.
- Att, tidtagare får lov att starta kanin som är klassad ”ny” i ”ordinarie” klass om tidtagaren
måste ta tid ”ny” klassen.
På detta sätt behandlar stämman varje ”att-sats” för sig.
Att tänka på:
Man får rösta ”bifall” eller ”avslå” först på att-satsen för
Glöm inte ”Att-satsen”
domare, och sedan samma sak för tidtagare.
Motionen bör inte överstiga en A4
sida text. Bifoga istället bilaga.

Ex. gammal motion (2014)

Motion 27 ang. att lätt ny klassad kanin får starta lätt (rubrik)
(brödtext)

Då vi är en klubb med få domare är det inte ovanligt att man som domare får stå över någon klass för
att döma. Detta är säkert något som de flesta domare får vara med om då och då. Ibland försöker vi
lösa det genom att dela in klassen i ”ny” och ”ordinarie”, exempelvis ”lätt ny” och ”lätt”. Om denna
indelning står följande i reglementet: ”§47) Lätt, medelsvår och svår klass kan delas in i ”ny” och
ordinarie klass. Då startar de kaniner som tidigare ej har några uppflyttningspinnar i ”ny” av den
aktuella klassen. Pinne tagen i ”ny” klass räknas i den ordinarie klassen. Ordinarie klass och ”ny” ska
ha samma svårighetsgrad på banan, även om den inte behöver se precis likadan ut.”
Då svårighetsgraden (maxlängd och maxhöjd) ska vara densamma mellan ”ny” och ”ordinarie” klass
så tycker vi att domare skulle få lov att hoppa sin ”ny” kanin i ”ordinarie” klass ifall att domaren
måste döma ”ny”. Det kan ibland vara stor skillnad mellan en ”ny” kanin och en kanin som startar i
”ordinarie” klass. Denna skillnad ses kanske främst i lätt ny klass och lättklass. Därför anser vi att det
inte skulle ge kaninen som är ”ny” en direkt fördel att starta i ”ordinarie” klass.

(att-satsen)

Vi förslår stämman:
- Att domare får lov att starta kanin som är klassad ”ny” i ”ordinarie” klass om domaren måste döma
”ny” klassen.
(vem som skickat/skrivit motionen)
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