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En motions väg –

ett exempel från årsmötet 2020



En motions väg

Vad är en motion?
- Förslag och rekommendationer från enskilda medlemmar och lokalgrupper
rörande Afrikagruppernas aktiviteter och inriktning

Varför vill vi ha motioner till årsmötet?  
- För att inspirirera till meningsfulla diskussioner om frågor som är viktiga för 
medlemmar och lokalgrupper

Vad händer med en inskickad motion?
1) Styrelsen granskar motionen och rekommenderar ett beslut (avslag eller

bifall), inom ramen för Afrikagruppernas stadgar och strategi
2) Årsmötet fattar beslut, i linje med styrelsens rekommendation – eller något

annat
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Motion från Ådalens Afrikagrupp

• Förslag: Samarbete med CinemAfrica, för att underlätta för 
lokalgrupperna att planera för och anordna filmvisningar av 
afrikanska filmer

• Förslag till beslut:

Vi vill: 

Att Afrikagruppernas styrelse kontaktar CinemAfrica för att diskutera och 
komma överens om ett samarbete som ska underlätta för Afrikagrupperna och 
Lokalgrupperna att föra ut film från Afrika runt om i Sverige
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Styrelsen

• Motionen skickades in i tid

• Yrkar avslag

• Håller med om motionens intention:
• värt att undersöka om ett samarbete är möjligt
• jämförbart med samarbete med ABF
• operativ fråga, som styrelsen inte kan hantera. Enligt 

mandatfördelning antagen 2018 hanterar kansliet operativa frågor
• uppmanar Ådalens Afrikagrupp att kontakta kansliets 

engagemangskoordinator
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Årsmötet

Ådalens Afrikagrupp presenterade ett svar på styrelsens svar:

• ÅAG hävdar att en enskild lokalgrupp inte kan uppdra åt kansliet att 
bereda en fråga, utan att uppdraget måste komma från styrelsen. 
Styrelsen agerar på uppdrag av årsmötet, och kansliet utför de uppdrag 
de får av styrelsen

• Frågan blir därmed en angelägenhet för hela organisationen, och inte 
mellan en enskild lokalgrupp och kansliet

Ändringsyrkande från ÅAG: 
Att Afrikagruppernas styrelse bereder frågan om ett samarbete med CinemAfrica för att 
underlätta för Afrikagrupperna att föra ut film från Afrika runt om i Sverige. 
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Årsmötet

Årsmötet diskuterade därefter motionen, styrelsens svar och svaret 
från Ådalens Afrikagrupp.

Styrelsen jämkade sig med Ådalens ändringsyrkande (ändrade sig, och 
höll med om ändringsyrkandet).

Årsmötet beslutade att bifalla motionen med ändringsyrkandet.
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