
Uppställning/disposition 
� Rubrik 

Motion ang. …………………………………………………….. 
 

� Ingress 
Sammanfattande problemställning 

 

� Bakgrund 
Beskrivning av bakgrund till motionen 

 

� Brödtext (Motivering. Argumentation.) 
Faktaargument (Objektiva) 
Känslomässiga argument (Subjektiva) 
Ev. logiska argument 
Ev. en sammanfattning av bakgrund, problematik, argumentation och beslutsförslag. 

 

� Beslutsförslag - yrkande 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag  
 att………………………………………………………… 

 

� Underskrift 
Underskrift med namnförtydligande 

Motioner till kommande årsmöte 
Det är nu dags att lämna in 
motioner till kommande årsmöte. 
Medlemmarnas rätt att inlämna 
motioner regleras i stadgarnas § 7 
Mom. 5 Motioner och ärenden. 
Motion som medlem önskar få 
behandlad vid ordinarie årsmöte 
skall skriftligen lämnas till 
styrelsen senast 21 dagar före 
ordinarie årsmöte. 
 

Motion (av lat. sätta i rörelse) skall 
utgöra ett tydligt formulerat förslag. 
Som stöd för att skriva en motion 
har styrelsen utarbetat en typmotion 
och riktlinjer för hur man utformar 
en motion. Dessa riktlinjer är 
allmänt vedertagna inom 
föreningslivet i Sverige och 
underlättar skrivandet för 
medlemmen samt förutsättningarna 
för styrelsen att på ett korrekt sätt 

skriva yttrande.  
 

Särskilt viktigt är att den avslutande 
s k att-satsen är tydligt formulerad. 
Det är endast den som årsmötet tar 
ställning till och som årsmötes-
ordförande kommer att ställa under 
proposition. 

 

 

 

 

 

Typmotion - exempel  

Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2019 

Rubrik 

Motion ang. utställningsringarnas format 
Ingress 

Alltsedan jag började som handler för 30 år sedan har jag upplevt att begreppet ”ring” vid utställningar är 
missvisande. Det är nu dags att ändra formatet från fyrkant till just en rund ring. 

Bakgrund 

Bakgrunden till denna motion är att jag under alla år reagerat över att dessa s k ringar är fyrkantiga. Det ställer till problem 
för såväl hund som handler. När man ger sig in i den s k ringen förväntar sig ekipaget att man skall springa utmed den 
avgränsning som plastbanden utgör. När man så kommer till ett 90 graders hörn i en ”ring” uppstår förvirrning. Detta leder 
till att hela ekipaget tenderar att välta omkull och skada sig eftersom man inte är beredd på att vända. Allt för många har 
skadat sig under åren. Utställningarna skall inte präglas av alla dessa skador utan av framgångar. Detta måste få ett slut. 

Motivation fakta (objektiva) 

De fakta som finns tillgängliga inom området kan nämnas den omfattande studien ”Ring and Corners” som utförts av 
National Dog Assambley i Oxford där 2 500 ekipage studerats samt till den internationella studien Dog and mankind in rings 
som skett i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitets utställningsavdelning och Bern Institution of Dog and human 
behavior. Dessa studier har gemensamt kommit fram till att de nuvarande fyrkanterna utgör en allvarlig olycksrisk. 

Motivation känslomässiga (subjektiva) 

Jag tycker att det nu verkligen är dags att göra någonting åt detta omfattande problem. Det kan inte vara meningen att det 
under varje utställning skall ske ett stort antal olyckor där dyra sjukvårdare skall ägna timmar åt att spjäla ben. Det är både 
dyrt för klubben och orsakar lidande för både djur och människor. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innebär mitt förslag att Svenska Sennenhundklubben tar ett stort steg fram emot en säkrare 
utställningsmiljö genom att ändra fyrkanterna till ringar. Detta till fromma för både hundar och människor! 

Beslutsförslag 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar 
 

att Svenska Sennenhundklubben från och med 2011 ändrar de nuvarande fyrkanterna till ringar/cirklar. 
Underskrift 



Bega von SennenBega von SennenBega von SennenBega von Sennen    
Bega von Sennen 

 

 

Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2019 

� Datum………………….. 

� Rubrik 

Motion ang.  ……………………………………………………………………………… 

� Ingress 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Bakgrund 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Motivation - argumentation (objektiva och subjektiva argument) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Sammanfattning 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� Beslutsförslag - yrkande 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar 
 

att…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

� Underskrift 

……………………………………………………………………………………………………………. 

� Namnförtydligande 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Klipp ur och skicka in. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet på adress: 
Svenska Sennenhundklubben c/o Karina Larsson  Centralgatan 24 c 149 32 Nynäshamn   
eller skicka via e-post till mandel88@live.se 
  

 


