
 

 

Skriv en motion till IF Metalls avtalsråd eller kongress. 

Som medlem i IF Metall kan du vara med och påverka genom att skriva motioner till avtalsråd eller 

kongress. IF Metall har kongress vart tredje år och avtalsråd inför varje ny avtalsperiod. Nedan har du 

en mall som kan användas för att skriva en motion. 

 

Förklara så tydligt du kan nuläget, och den förändring du vill se. 

Se till att det är så tydliga krav som möjligt i motionen och sammanfatta den i det som brukar kallas 

att-satser. Du har ju oftast ingen möjlighet att förklara vad du tänkt, utan ett kongressombud måste 

förstå vad du vill, utan att kunna ställa följdfrågor. 

En välskriven motion får en saklig vidare behandling. 

 

Tips inför motionsskrivandet: 

 Börja med en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om. 

 Fortsätt sedan med att i inledningen beskriva själva problemet, ge en bakgrund till vad du vill 

förändra. Vilka behov som finns. 

 Varför vill jag förändra? Finns det exempel på konkreta fall från det verkliga livet?  

En kortfattad beskrivning ger tyngd åt förslaget. 

 Därför uppmanar vi till förändring, skriv förslaget i en eller flera korta ”att-satser”. 

 Skriv under motionen med namn och personnummer. 

 

Det kongressen beslutar om, är det som kallas för att-satser. Titta igenom dem en extra gång, står 

det verkligen vad du vill förändra i att-satsen. 

 

Vill du ha lite hjälp eller bolla med någon om din idé till motion får du gärna höra av dig till 

avdelningen via postboxen postbox.avd47@ifmetall.se eller 044-20 78 40. 

 

 

 

 

 

mailto:postbox.avd47@ifmetall.se


 

Datum: ______________ 

Motion  

Rubrik - rubriken ska spegla innehållet i motionen. 

__________________________________________________________________________________ 

Motionstext - Vilka behov finns? Beskriv själva problemet, ge en bakgrund till vad du vill förändra. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Varför vill jag förändra? Nämn konkreta exempel om du har det. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Därför uppmanar vi till förändring - Här ska yrkanden/förslagen skrivas i att-satser. 

Tänk på att vara tydlig då kongressen fattar beslut på att-satserna. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Arbetsplats __________________________________ 

Personnummer _______________________________ 

Förnamn ____________________________________ 

Efternamn ___________________________________ 

Avdelning IF Metall Östra Skåne 


