


”Motion ska behandlas av kongress endast om den skriftligen varit Saco studentråds 
styrelse tillhanda senast sex (6) veckor före kongress.” (ur Saco studentråds stadga)

➢ 1 maj: Motionsstopp för Saco studentråds kongress 2020
➢ Skicka motionerna till student@saco.se

Tips: Sätt ett tidigare internt motionsstopp för er egen sektion!

När måste motionerna vara 
Saco studentråds styrelse tillhanda?

mailto:student@saco.se


Motion till ordinarie kongress kan lämnas in av studentsektionerna 
samt enskilda medlemmar.

Var tydliga med om det skickas från hela studentsektionen eller 
från enskild medlem på varje enskild motion!

Vem/vilka kan skriva motioner?



Motioner till kongressen kan handla om förslag till ändring av 
stadgan, det politiska programmet, verksamhetsplanen eller 
valberedningens arbetsordning.

Saco studentråd företräder alla studenter inom federationen och 
driver inte specifika frågor om särskilda utbildningar. Detta för 
att lämna det utrymmet till studentsektionerna att själva arbeta 
med.

Vad kan motioner handla om?



vi lever i föränderliga tider → viktigt att att-satsen inte är 

för låst

En att-sats som i detalj beskriver hur något ska genomföras kan 
skapa problem för den kommande styrelsen när de ska 
genomföras sitt arbete eftersom att förutsättningarna hela tiden 
ändras i politiken.

Vad är viktigt att tänka på?



1. Fundera. Du kan börja med att fundera över vad du tycker att Saco 
studentråd bör arbeta med, varför Saco studentråd bör arbeta med samt 
hur det bör ske.

2. Rubrik. Alla motioner ska ha en tydlig och informativ rubrik som talar 
om vad motionen handlar om.

3. Inledning. Börja med några rader där du förklarar bakgrunden till 
motionen.

Så här skrivs en motion:



4. Motivering. Varför ska Saco Studentråd arbeta med frågan? Vad vill du 
att kongressen ska besluta?

5. Att-sats. Avsluta din motion med en eller flera så kallade att-satser som 
talar om vad du tycker att kongressen ska besluta. Tänk på att att-satsen 
ska vara utformad så att  det framgår vad som ska hända ifall motionen 
bifalls. Brödtexten kommer att försvinna från motionen när den är bifallen 
och endast att-satsen kommer att vara kvar.

6. Skicka in senast 1 maj 2020 till student@saco.se.

Så här skrivs en motion:
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Skickas ut tre veckor före kongressen

• Föredragningslista 
• Styrelsens verksamhetsberättelse 
• Verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse 
• Av styrelsen lagda propositioner 
• Inkomna motioner med styrelsens yttranden 
• Valberedningens förslag till valbara poster 
• Förslag till arbetsordning för valberedningen 

Kongresshandlingar



• Saco studentråds högst beslutande organ som samlas en 
gång/år

• Består av representanter från alla förbundens studentsektioner
• Beslutar bl.a. om Saco studentråds verksamhetsplan och 

politiska åsiktsdokument
• Kan besluta om förslag till ändring i stadgan. Ändringar i 

stadgan beslutas av Sacos styrelse efter förslag från Saco 
studentråds kongress.

• Väljer en ny styrelse för det kommande 
verksamhetsåret

Vad är kongressen?



• Mandatfördelningen är bestämd genom stadgan och skickas ut i 
samband med kallelsen till kongressen.

• Varje förbund tilldelas max 5 delegatplatser (tillika mandat vid 
omröstning), minst 1 delegat.

Mandatfördelning



• Ombud från Saco studentråds medlemsförbund
• Suppleanter till ordinarie ombud
• Saco studentråds styrelse, verksamhetsrevisorer samt 

valberedning
• Presidium och övriga mötesfunktionärer
• Tjänstemän från Saco och medlemsförbunden
• Gäster inbjudna av Saco studentråd

Vilka deltar på 
kongressen?



Har ni några frågor om motioner så får ni gärna kontakta Saco 
studentråds presidium eller verksamhetsrevisorer!

Presidiet
mimmi.ronnqvist@saco.se

asa.strom@saco.se

Verksamhetsrevisorer
linnea.jahn@saco.se

niki.shams@slf.se

Frågor?



Vi ses på 
kongressen!
/Saco studentråds styrelse


